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No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas são afetadas pela Doença de Chagas 
(DC), uma doença tropical negligenciada, cujos sintomas se dão pela infecção por 
Trypanosoma cruzi, que destrói os plexos nervosos mioentéricos da parede 
esofágica, prejudicando a peristalse do esôfago. Além da disfagia, ocorre a 
acalasia, levando ao Megaesôfago Chagásico (MC), abordado nesse relato. 
Paciente do sexo masculino, 70 anos, agricultor, residente em Barbalha-Ce, há 30 
anos com DC e atualmente com MC. Realizou 3 cirurgias para correção do 
esôfago, sem sucesso. Tabagista há 50 anos, faz dieta líquida, relata 
empachamento pós-prandial e pirose, utilizando Omeprazol 40mg/dia. Devido à 
obstipação, usa Glutalact. Apresenta perda de peso e dispneia paroxística 
noturna, usando Salbutamol Spray oral 4x, 100mg/dia. Evolui com cardiomegalia 
e distúrbios circulatórios. O MC pode levar a desnutrição, desidratação, infecções 
pulmonares de repetição, esofagite intensa e câncer. Endoscopia Digestiva Alta, 
Raio X de tórax e manometria são usados para seu diagnóstico, classificando-o 
nos graus I a IV, o que determina o tipo cirúrgico para suprimir a disfagia. Nos 
graus I, II e III, observou-se que a cardiomiotomia com fundoplicatura é a melhor 
opção, corrigindo a disfagia e a acalasia, enquanto nos graus III com dólico e IV 
opta-se pela Esofagectomia Subtotal (ES) com esofagogastroplastia 
transmediastinal posterior, mucosectomia ou cirurgia de Serra Doria, realizada 
nas contraindicações da ES. Evidências corroboram o uso da técnica ES em 
recidivas de disfagia após miotomia de Heller com válvula anti-refluxo, merecendo 
atenção especial ao caso exposto. Apesar de bons prognósticos cirúrgicos, na 
cardiomiotomia ocorre recidiva em até 15% dos pacientes. Na mucosectomia, 
pode haver a ressecção parcial dos tecidos, persistindo os sintomas. A ES 
apresenta taxas de morbidez e mortalidade maiores do que as da cardiomiotomia. 
Portanto, nenhum desses procedimentos é livre de riscos e morbimortalidade. 
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