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MATERIAL E MÉTODO 

O presente trabalho trata se de um estudo observacional

e transversal de pacientes com DC atendidos no centro de

referência no Instituto Nacional de Infectologia Evandro

Chagas. Foram coletados e analisados dados do

prontuário de 67 pacientes atendidos no ambulatório. Os

eventos adversos descritos foram classificados através do

algoritmo de Naranjo quanto a sua gravidade. Foi

confeccionado um banco de dados no Redcap, onde

classificou – se a presença ou não de EAMs em pacientes

com DC com ou sem SM.

Cerca de 30% dos indivíduos com doença de chagas (DC)

evoluem para forma cardíaca, podendo desenvolver insuficiência

cardíaca (IC) , arritmias e/ou tromboembolismo. Múltiplos

fármacos são utilizados para controlar essas complicações. A

síndrome metabólica (SM) é um conjunto de alterações

fisiológicas relacionadas com aumento do risco cardiovascular e

que normalmente requer múltiplos fármacos para o seu controle.

Os eventos adversos a medicamentos (EAMs) podem ser

definidos como qualquer evento desfavorável ao paciente. Os

EAMs podem ocorrer durante ou após o tratamento com o

fármaco em pacientes com ou sem SM

INTRODUÇÃO

A correlação entre cardiopatia chagásica avançada e SM podem ser fatores

agravantes para o aparecimento dos EAMs , devido ao uso de polifármacia

para controle da doença.

CONCLUSÃO

Apesar de ser um resultado preliminar com uma amostra pequena de 67

pacientes, já é possível observar o aumento na frequência de EAMs em

pacientes no estágio mais avançado de cardiopatia chagásica, onde uma

possível explicação é o uso de múltiplos fármacos para controle da doença. De

forma semelhante, também observamos maior frequência em pacientes com

SM, porém não significativo. Esperamos com o aumento do tamanho da amostral

possamos confirmar esta hipótese.

DISCURSSÃO

REFERÊNCIAS

1.DIAS, C. P. D. J.;et al. II Consenso Brasileiro em Doença de Chagas,

2015. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 25, n. 21, p. 1–10, jun. 2016. 2.

ALBERTI, K. G. M. M.; ZIMMET, P.; SHAW, J. Metabolic syndrome-a new

world-wide definition. A Consensus Statement from the International Diabetes

Federation. Diabetic Medicine, v. 23, n. 5, p. 469–480, maio 2006. 3.

NARANJO, C. A. et al. A method for estimating the probability of adverse

drug reactions. Clinical Pharmacology and Therapeutics, v. 30, n. 2, p. 239–

245, ago. 1981.

Avaliação dos eventos adversos em pacientes de doença Chagas crônica com e sem síndrome metabólica

RESULTADO

De um total de 308 pacientes planejados

para este projeto, coletamos dados de 67

pacientes com DC. Em relação ao perfil dos

pacientes deste estudo, a mediana de idade

64 anos, 36 (53.7%) do sexo feminino e 31

(46.3%) do sexo masculino. Em relação a

classificação clínica dos pacientes, 17

(25.4%) eram indeterminados, 16 (23.9%

estágio A, 14 (20.9%) B1, 6 (9%) B2 e 14

(20.9%) com IC.

Em relação a SM, 33 (49.3%) apresentaram

este problema e 34 (50.7%) foram

classificados sem SM. Em relação aos testes

de correção com EAMs é possível destacar,

uma frequência maior de EAMs entre os

pacientes com IC 5 (35,7%) e 3 (50.0%) B2

(p= 0.04). De forma semelhante, também foi

observada maior frequência de EAMs em

pacientes com SM 8 (24.2%) vs 5 (14.7%),

(p=0,50), porém não significativo (Tabela 1).
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