
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
DIAS, JCP., and COURA, JR., org. Clínica e terapêutica da doença de Chagas: uma abordagem 
prática para o clínico geral [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1997. 486 p. ISBN 85-85676-
31-0. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Terapêutica específica 
 
 

J. Romeu Cançado 



19 T E R A P Ê U T I C A 

E S P E C Í F I C A 

J. Romeu Cançado 

SUMÁRIO: 1.Introdução. 2.Objetivo da Terapêutica Específica. 3.Ensaios Clínicos. 4.Critério 
de Cura. 5.Medicamentos Ativos. 6.Nifurtimox. 6.1.Crítica aos primeiros Ensaios Clínicos. 
6.2.Valor Terapêutico. 6.2.1.Eficácia. 6.2.2.Reações adversas. 6.3.Fórmula Química e Nome 
Comercial. 6.4.EfeitosAntiparasitários. 6.5.Absorção, Metabolismo e Eliminação. 6.6.Via de 
administração. 7.Benznidazol. Fórmula Química e Nome Comercial. 7.1.Valor Terapêutico. 
7.1.1.Eficácia. 7.1.2.Reações adversas. 7.2.Efeitos Antiparasitários. 7.3.Absorção, Metabo
lismo e Eliminação. 7.4.Via de administração. 8.Aplicação Clínica. 8.1.Decisão de instituir o 
tratamento. 8.2.Considerações práticas. 8.3.Seleção do medicamento. 8.4. Estimativa da 
eficácia. 8.5.Controle das Reações Adversas. 8.6.lndicações. 8.7.Contra-indicações. 8.8.Es¬ 
quemas posológicos. 8.9.Precauções. 8.1O.Seguimento prolongado. 8 .11 .Avaliação. 

1. Introdução 

Objetiva este capítulo proporcionar ao médico interessado no tratamento 
específico da doença de Chagas uma visão atual, baseada em nossa experiência, 
mostrando os avanços e os empecilhos, de modo que ele possa aplicá-lo, com a 
possível segurança, em benefício do paciente, e contribuir para dirimir dúvidas. 

A terapêutica etiológica da tripanossomíase cruzi já ultrapassou a fase experi
mental, estando em franco progresso, e a aplicação clínica das conquistas alcançadas 
vai permitir ao médico, diante do chagásico, assumir atitude nova, isto é, abandonar 
a prática tradicional de mero espectador de um fenômeno sobejamente conhecido -
a evolução natural da moléstia - para tentar modificá-lo, mediante um quimioterápico 
ativo, hoje acessível, como adiante será visto. 

Não quer isso dizer que consideremos resolvido o problema. Há ainda sérias 
dificuldades a vencer, a começar pela alta toxicidade dos medicamentos ativos e a 
incerteza ainda reinante na apreciação do grau de eficiência terapêutica, na fase 
crônica. No entanto, o elevado índice de cura na fase aguda e a metodologia adequa
da para realizar ensaios clínicos comparáveis provam que estamos muito longe do 
niilismo terapêutico. 

2. Objetivo da Terapêutica Específica 

É erradicar a infecção, e, ipso facto, curar a doença. 
Logo de entrada é preciso, porém, estabelecer premissa relevante: tenha o 

clínico idéia precisa do benefício que a quimioterapia específica pode oferecer a seu 
doente, em termos de infecção e doença. 

É evidente que, ao destruir o Trypanosoma cruzi no organismo do paciente, 
o medicamento cura-o da infecção extinguindo o agente etiológico, o que se 
traduzirá em cura clínica da doença. Sublata causa, tollitur effectus. De acordo com 



este raciocínio, toda a patogenia da doença de Chagas decorre da presença do 
parasita. 

Não significa isso desprezar as contribuições da imunopatologia para 
definir o papel da auto-imunidade na patologia da tripanossomíase, resumidas 
por Brener (1992). Exprime, apenas, a convicção, amparada na experiência e 
na lógica, de que a extinção de agente etiológico tão explícito cassa-lhe os 
efeitos. 

Há provas de que o T.cruzi permanece no organismo do paciente ao longo 
de todo o processo evolutivo da enfermidade, cuja marcha se tem com a cura. Em 
94% de nossos pacientes crônicos aqui no Brasil (Luz et al., 1994) e em 86,6% dos 
crônicos de Jörg e Baez (1993), na Argentina, demonstrou-se a presença do parasita 
mediante a repetição da hemocultura; b) o achado mais comum, depois dos 
transplantes cardíacos por cardiomiopatia chagásica crônica final - realizados no 
Incor, em São Paulo - , transcorrido portanto todo o processo patogênico, foi a 
reativação da infecção causada pelas drogas imunossupressoras, com a detecção do 
T.cruzi no sangue e nos tecidos, a maioria dos pacientes exibindo reagudização 
clínica, com miocardite no coração transplantado (Stolf et al., 1987; Bocchi et al., 
1993). 

Demonstração tão evidente da presença do parasita virulento na fase 
final da cardiopatia reforça a tese de ser ele essencial para desencadear e 
manter a seqüência patogênica, seja ela de que natureza for; c) doentes de 
cardiopatia incipiente, por nós tratados e curados, não mostraram progresso do 
mal depois de 15 anos de seguimento; d) oito pacientes de forma indetermi
nada, curados por Ferreira (1990), tinham o coração, o esôfago e o cólon 
normais depois de 5 a 18 anos; e) 131 doentes crônicos tratados pelo benz¬ 
nidazol (5mg/kg dia, por 30 dias), depois de 8 anos tinham menos alterações 
eletrocardiográficas e maior permanência no mesmo estado clínico, do que 70 
não-tratados (Viotti et al., 1994). 

A doença se apresenta sob formas clínicas diferentes, da aguda, passageira, 
à crônica, duradoura, de decênios. Os casos agudos raramente são descobertos, e, 
na prática, só procura o médico o doente crônico, em estado clínico variável, da 
forma indeterminada, assintomática, à mais grave cardiopatia. Ε a resposta terapêu
tica difere naturalmente de acordo com a forma clínica. Tomando o exemplo da 
cardiopatia, expressão clínica maior da tripanossomíase cruzi humana, a cura da 
infecção determina a interrupção do processo patogênico subordinado ao parasita. 
Todavia, o prognóstico do cardiopata curado da infecção será ditado pelo estado 
do coração no momento da cura. Se pouco lesado, a cura é satisfatória. Caso haja 
lesões graves e irreversíveis, elas irão definir a evolução do processo mórbido. 
Sendo doença hemodinâmica, é lícita a imagem física de que foi atingida a me
cânica do aparelho cardiovascular ao sofrer o órgão propulsor avaria capaz de 
afetar-lhe a durabilidade. Muitos cardiopatas graves por nós tratados sucumbiram 
à doença já curados da infecção. Quanto menor o acometimento visceral, melhor 
o efeito terapêutico: não é possível esperar, na cardiopatia adiantada, o mesmo 
benefício da cura na forma aguda, na indeterminada, na recente ou na criança 
chagásica. 



3. Ensaios Clínicos 

Até 1962, a obra monumental de Carlos Chagas não atingira o tratamento espe
cífico então empírico, ao sabor da interpretação subjetiva do pesquisador. 

Em revisão da literatura pertinente, Cançado (1968) assinalou a extrema pobre
za de trabalhos sobre terapêutica, e, neles, a falta de critério científico para avaliar os 
resultados. 

Em estudos de quimioterapia experimental, Packchanian (1952 e 1957) já des
cobrira compostos nitrofurânicos ativos contra o T.cruzi; Brener (1961) demonstrara a 
cura da infecção experimental do camundongo pela nitrofurazona, em administração 
prolongada; Ferreira (1961) a usara em uma menina de seis anos, na fase aguda; e 
Coura et al. (1961), em quatro adultos, na forma crônica. 

Faltavam, porém, os fundamentos científicos de a v a l i a ç ã o e as normas necessá
rias para experimentar drogas na doença humana. 

Por obra e graça dos interessados e com a finalidade de lançar bases racionais 
para realizar ensaios clínicos, reuniram-se no Rio de Janeiro, em 1962, grande número 
de pesquisadores brasileiros e representantes dos Laboratórios Eaton, fabricantes de 
nitrofuranos. A Reunião marcou nova era nos estudos sobre o tratamento específico 
de tripanossomiase americana pelo fértil intercâmbio de idéias e experiências e pelas 
providências tomadas (Anais, 1963). Foram criados cinco grupos de estudo para coor
denar e conduzir a experimentação em diferentes regiões do Brasil, e deu-se início à 
elaboração das regras essenciais dos ensaios clínicos controlados (Cançado et al., 
1973 e 1981). 

4. Critério de Cura 

Definiu-se, também, o critério de cura. Cançado (1963) mostrou que, não se 
podendo contar com os aspectos clínicos na análise da terapêutica, e em face de um 
mal de causa conhecida sobre a qual se pretende atuar, nenhum outro critério de 
avaliação terapêutica poderia prevalecer, senão o que diz respeito ao agente etiológi¬ 
co, isto é, à extinção da infecção, com a reversão pós-terapêutica definitiva à negati¬ 
vidade não só dos exames parasitológicos mas também das reações sorológicas, con
ceito sancionado pelo tempo, hoje quase consenso dos pesquisadores em quimiote
rapia da doença. 

Alguns investigadores admitem que, na fase crônica, a destruição do parasita 
seria seguida do desaparecimento imediato dos anticorpos líticos - os protetores - ao 
passo que continuariam presentes, por longo tempo, os anticorpos responsáveis pelas 
reações sorológicas convencionais (fixação do complemento, imunofluorescência e 
hemaglutinação). 

Neste trabalho, porém, a palavra cura só tem esta significação: reversão pós-
terapêutica definitiva à negatividade dos exames parasitológicos e soroló
gicos. 

Descartamos adjetivá-la, para evitar confusão. Em doença parasitária humana, 
cura pressupõe cura parasitológica, sorológica e clínica, sendo as duas últimas conse
qüências da primeira. 



Como adiante será exposto, um dos mal-entendidos no julgamento da eficácia 
de drogas antichagásicas teve origem na expressão cura parasitológica, usada diante 
de xenodiagnósticos pós-terapêuticos reiteradamente negativos, sem levar em conta 
os resultados das reações sorológicas. 

5. Medicamentos Ativos 

Estabelecidas as bases gerais de ensaios clínicos controlados, a exemplo do 
que fizeram outros investigadores, realizamos experiências com a nitrofurazona e a 
levo-furataldona em colaboração com pesquisadores do Centro de Pesquisas René 
Rachou (Fiocruz, Belo Horizonte) e concluímos que, sendo tóxicas (polineuropatia, 
inapetência, emagrecimento) e ineficazes nas doses usadas (persistência do parasitis
mo e de sorologia positiva), elas deveriam ceder lugar a outras drogas (Cançado et al., 
1964; Marra, 1965). Os fabricantes, então, desistiram do projeto. 

A evolução da quimioterapia antichagásica levou, no entanto, à aplicação clíni
ca de dois medicamentos ativos, o nifurtimox e o benznidazol, cujos resultados são 
matéria deste capítulo. 

6. Nifurtimox 

6 .1 . Crítica aos primeiros ensaios clínicos 

Os primeiros ensaios clínicos controlados com o nifurtimox demandam uma 
crítica objetiva, a fim de desfazer controvérsias em torno de seus resultados. 

Em 1967, considerando a informação da Bayer de que o derivado do nitrofur¬ 
furilideno, Bay 2502, depois batizado com o nome genérico de nifurtimox, e comer
cializado como Lampit, possui índice quimioterápico pelo menos quatro vezes supe
rior ao da nitrofurazona, resolvemos experimentá-lo na doença crônica. 

Em outros centros eram feitas pesquisas simultâneas. 
Entre novembro de 1967 e fevereiro de 1969 tratamos cinqüenta e sete chagá

sicos crônicos, adultos, de menos de 50 anos, voluntários, sendo 52 com o Bay 2502, 
em três esquemas posológicos diferentes, e cinco, com placebo. 

Em apresentação preliminar (Cançado et al., 1969) constatamos que, quanto à 
tolerância, 28 pacientes (54%) com seguimento mínimo de sete meses tiveram que 
interromper o tratamento por causa de distúrbios digestivos, polineurite, psicose, 
dermatite, leucopenia e outros, além de se queixarem todos de inapetência e conse
qüente emagrecimento; e que, quanto à eficácia, avaliada pelo xenodiagnóstico e a 
reação de fixação do complemento (RFC), cinco dentre os sete (71,4%) que comple
taram 90 a 120 dias de medicação, apresentavam xenodiagnóstico pós-terapêutico 
positivo e a RFC uniformemente positiva. 

Os resultados finais (Cançado et al., 1975), mostraram, em resumo, nítida ação 
supressiva, traduzida por queda da parasitemia na vigência da medicação (de 49% 
antes do tratamento a positividade do xenodiagnóstico caiu para 3,5% durante ele), 
para subir para 16,5% depois dele, à medida que aumentamos o número de testes 
aplicados e o tempo de observação; e, ainda, 27 dentre 39 doentes tratados e avalia¬ 



dos (69%) tiveram xenodiagnóstico pós-terapêutico positivo. A reação de fixação do 
complemento permaneceu uniformemente positiva por todo o período de observa
ção, de até quatro anos. Concluímos que o BAY 2502 teve efeito apenas supressivo. 

Os sintomas adversos foram atenuados com a posologia menor, mas a maioria 
dos enfermos teve que interromper o tratamento. 

Na mesma época, Schenone et al. (1969), no Chile, estudaram dezesseis paci
entes chagásicos crônicos, adultos, de 27 a 76 anos, dividindo-os em dois grupos, 
tratando dez com o Bay 2502, em doses crescentes, durante 120 dias, e seis com 
placebo. Ao fim de 13 meses apuraram que os xenodiagnósticos, nos tratados, ficaram 
constantemente negativos a partir do primeiro mês do tratamento, enquanto persisti
am positivos no grupo placebo. As reações sorológicas continuaram sempre positivas. 
Concluíram que a sorologia não é critério adequado para avaliar a eficiência terapêu
tica na doença crônica, mas que o Bay 2502 demonstrara ser altamente eficaz no 
tratamento da doença de Chagas crônica. 

Cerisola et al. (1969), na Argentina, estudaram durante 18 meses de acompa
nhamento sorológico as reações de fixação do complemento (RFC), hemaglutinação 
(RHA) e imunofluorescência (TIF) em universo de 264 pacientes agudos - 246 deles 
tratados três meses pelo nifurtimox, e 18 não-tratados (placebo) - e verificaram que a 
percentagem de soros positivos caiu consistentemente a partir do segundo mês no 
grupo tratado, até atingir 8% no 18º mês. Ao contrário, no grupo placebo, a percenta
gem subiu constantemente para alcançar quase 100% no 5º mês, mantendo esse valor 
até o 18º mês. Ε concluíram que a sorologia representa critério adequado para estudar 
o valor de uma droga na fase aguda da doença de Chagas. 

De passagem, note-se a abundância de casos agudos na Argentina, graças a 
Mazza (1934) e à MEPRA. Só um autor, Lugones (1972), tratou perto de 1.500 doentes, 
80% menores de dez anos. Ao passo que, no Brasil, os casos agudos são raros. Por 
exemplo, a casuística de Rassi & Ferreira (1971) era de 37 pacientes. A de Cançado 
(1985), em Belo Horizonte, onde não há transmissão triatomínica, mas para onde 
convergem enfermos procedentes de áreas endêmicas, foi de 45 casos agudos em 
quinze anos. Entretanto, a diferença é ilusória, e não se queira ver nela variedade 
geográfica ou nosográfica. Sem dúvida, a doença de Chagas é a mesma, nas duas 
regiões. A explicação é simples: questão de diagnóstico. Os casos agudos ocorrem na 
zona rural e passam despercebidos. A prova é a experiência de Bambuí. Depois que 
o médico local, A. Torres, foi esclarecido sobre o quadro clínico da doença aguda e 
diagnosticou o primeiro caso em 1939, ali descobriram 234 casos agudos por exame 
a fresco nos anos seguintes, segundo E. Dias (1955), chegando depois a ultrapassar 
300, conforme J.C.P. Dias (1982). 

Schenone et al. (1972) e Cerisola (1972) confirmaram os resultados anteriores, 
o último examinando o soro de 550 pacientes na fase aguda. 

Diante de conclusões aparentemente divergentes sobre o efeito terapêutico do 
nifurtimox, supressivo ou curativo, realizamos um segundo ensaio clínico (Cançado et 
al., 1976) em que metade das caixas de xenodiagnóstico foram examinadas em outro 
centro. 

Quinze pacientes, dois agudos e treze crônicos, receberam o nifurtimox, na 
dose de 10 mg/kg/dia, durante 60 a 120 dias. Ao fim de quatro anos, dentre onze 
doentes que foram avaliados (91%), dez mostravam xenodiagnóstico positivo depois 



do tratamento. Releva notar, porém, que em cinco o exame só apareceu positivo 
depois de dois anos de testes repetidamente negativos, quando o número de caixas 
aplicadas ultrapassou 160. Em um paciente, 310. Ε as reações sorológicas permanece
ram sempre positivas, como no grupo testemunha. Ficou patente, todavia, a franca 
atividade antiparasitária, capaz de reduzir a positividade do xenodiagnóstico de 28% 
antes, para zero durante, e 1,7% depois do tratamento. A tolerabilidade foi razoável, 
sem interrupção. Por conseguinte, foram confirmadas as conclusões do ensaio ante
rior. 

Procedemos, então, à revisão da literatura sobre o nifurtimox na doença huma
na, analisando treze ensaios clínicos realizados em: Santiago (Schenone et al., 1969 e 
1972), Buenos Aires (Cerisola et al., 1969 e 1972; Edjen, 1969), Porto Alegre (Neves da 
Silva et al., 1974), Goiânia e Uberaba (Rassi & Ferreira, 1971), Caracas (Maeckelt, 
1972), Anápolis e Salvador (Prata) e Belo Horizonte (Cançado, 1969, 1975 e 1976) e 
concluímos que a discrepância parecia ser mais de interpretação do que de fundo. 

Todos reconheciam a atividade do nifurtimox contra a infecção chagásica hu
mana. A principal diferença residia no número de pacientes crônicos que tiveram 
xenodiagnóstico pós-terapêutico positivo, 69% e 91% entre os brasileiros e apenas 
15% entre os chilenos. 

Julgávamos que o efeito era supressivo, dando origem a um estado de paucipa¬ 
rasitemia pós-terapêutica que o xenodiagnóstico seria incapaz de detectar senão rara
mente. No entanto, com o tempo, esse juízo foi modificado. Acompanhando a evolu
ção de vários daqueles pacientes por longo período, alguns até o presente, pudemos 
verificar a cura de três deles, dois tratados durante a fase aguda e um, na fase crônica 
(Cançado, 1985). Corrigimos, assim, a ilação de que o efeito de nifurtimox seria 
apenas supressivo, porque esses casos demonstraram-no curativo. 

Em resumo, cotejando hoje as conclusões dos ensaios terapêuticos clínicos, 
com o nifurtimox, realizados no Brasil, na Argentina e no Chile, averiguamos que não 
há divergência nos dados essenciais, mas apenas na interpretação deles. 

Eles se harmonizam e completam. Desde que se atente para dois fatos funda
mentais: primeiro, a forma clínica do doente tratado, aguda ou crônica; segundo, o 
exame utilizado para avaliação do efeito antichagásico, parasitológico ou sorológico, 
ou ambos. 

Demonstrativa é também a contribuição de Moya et al. (1985) a respeito da 
eficácia do nifurtimox na doença aguda durante os primeiros meses de vida. 

Trataram com nifurtimox (15mg/kg/dia, por dois e três meses) 51 crianças 
chagásicas, com diagnóstico sorológico e parasitológico confirmado, filhas de mães 
com sorologia positiva. Dividiram-nas em quatro grupos, três segundo a via de infec
ção e uma de doença congênita não tratada. Estudaram a evolução pós-tratamento 
por métodos parasitológicos e sorológicos durante um a 12 anos e chegaram aos 
seguintes resultados: 

=> Grupo I: 23 crianças, Chagas congênito diagnosticado no primeiro dia de vida: em 
21 houve negativação sorológica e parasitológica (91,3%); 

=> Grupo Π: 17 crianças, Chagas congênito provável, diagnóstico entre os 3 e 16 
meses de idade: em 16 houve negativação sorológica e parasitológica (94%); 



=> Grupo ΙΠ: 8 crianças, Chagas transfusional provável, diagnóstico entre dois e dez 
meses de idade: nos oito, obteve-se negativação sorológica e parasitológica (100%); 

=> Grupo IV: 3 crianças, Chagas congênito, sem tratamento: controles sorológicos e 
parasitológicos positivos, aos sete e dez anos de seguimento. 

Notaram a excelência da resposta nos 43 pacientes tratados antes dos 16 meses 
de idade e a semelhança dela nos tratamentos de três e dois, ou menos, meses. 

6.2 Valor Terapêutico 

6.2 .1 . Eficácia 

Considerando que em todos esses ensaios transparece a atividade tripanocida 
do medicamento, pode-se afirmar que, quanto à eficácia, o nifurtimox é dotado de 
atividade contra o T.cruzi na doença humana e é capaz de curá-la em elevada pro
porção de doentes agudos, em 70 a 100 % dos casos, conforme as circunstâncias. Na 
fase crônica, em que se encontra a quase totalidade dos que procuram o médico, essa 
percentagem cai para níveis baixos, ainda indefinidos. Ferreira (1990) só comprovou 
a cura de três pacientes dentre 50 (6%) de forma crônica indeterminada. Ainda falta 
explicação para essa diferença. 

Já os casos refratários, nos quais se encontra o parasita depois do tratamento, e 
que caracterizam o fracasso terapêutico em certa parcela dos pacientes agudos, expli
cam-se pela existência de cepas de T.cruzi naturalmente resistentes à droga, fato 
comprovado por muitos pesquisadores (Andrade et al., 1992), ou por alguma falha na 
ingestão, na absorção ou no metabolismo do medicamento. 

6.2.2. Reações adversas 

Foi muito alta a incidência de efeitos colaterais indesejáveis do nifurtimox, nos 
dois ensaios clínicos por nós realizados (Cançado, 1985). 

No primeiro, dentre 53 pacientes somente 17 (32%) lograram terminar o trata
mento. Nos outros 36, o remédio teve que ser interrompido por sintomas tóxicos, a 
saber: intolerância digestiva, 14; polineurite, 10; psicose, 6; dermatite, 1; leucopenia, 
1; e associações, 4. Dos 15 pacientes do segundo ensaio, todos apresentaram queixas 
digestivas (inapetência e náuseas; alguns deles, vômitos) que os levaram ao emagre¬ 
cimento máximo de 9,5kg e mínimo de 0,5kg. Outras manifestações tóxicas se relaci
onaram com o sistema nervoso central sob a forma de tremores, referidos por dez dos 
15 pacientes (66%), sensação de fraqueza geral e de "pernas bambas", mais acentua
das algumas horas após a ingestão do medicamento. Além disso, em 11 pacientes 
(73%) houve nervosismo, excitação e insônia e, por fim, em dois (13%) surgiu psico
se, com alucinações e alienação mental. Os efeitos adversos desapareceram com a 
interrupção. 

A ausência de polineurite periférica franca foi atribuída a doses menores, só 
por exceção superiores a 10mg/kg/dia. 



A tolerabilidade foi estudada também por exames de sangue (hematológico, 
dosagem das bilirrubinas, transaminases, fosfatase alcalina, uréia, glicose) e de urina 
(pesquisa de elementos anormais e microscopia do sedimento) realizados antes do 
tratamento, no 30º, no 60º dia e no fim dele, não surgindo nenhum efeito tóxico sobre 
o sistema hematopoiético, fígado e rins à análise da profusão de dados dos 15 enfer
mos. 

Outros autores também observaram elevada incidência de efeitos colaterais 
(Prata et al.; 1975, Rassi & Ferreira, 1971). 

Convém lembrar que alguns nitrofuranos podem produzir alterações degenera
tivas nos testículos e parada da espermatogênese, em roedores; e no homem, dimi
nuição temporária do número de espermatozóides, mas o uso de nitrofurantoina, nas 
infecções urinárias, não interfere na fertilidade. Por outro lado, têm efeito terapêutico 
sobre tumores do testículo. 

6.3 Fórmula Química e Nome Comercial 

O nifurtimox é o 3-metil-4, 5 (nitrofurfurilideno-amino)-tetrahidro-4H-1, 4 -
tiazina-1-1-dióxido (Bay 2502), comercializado sob o nome de Lampit, pela Bayer, em 
comprimidos sulcados de 120mg, em vidros de 100. 

Cabe notar, porém, que o Lampit foi retirado do mercado farmacêutico no 
Brasil, razão por que deixa de ser opção para o médico brasileiro. 

6.4. Efeitos Antiparasitários 

É tripanossomicida tanto contra as formas tripomastigotas como as amastigotas 
do T.cruzi. 

A despeito da aplicação clínica, o mecanismo de ação das duas drogas nitro-
heterocíclicas - o nifurtimox, derivado 5-nitrofurano, e o benznidazol, derivado 2-
nitroimidazol - ainda não está completamente esclarecido, parecendo complexo. 
Atuam a nível de mitocôndria, aumentando a formação de ânions superóxidos, O2 

e H 20 2 (Docampo & Stoppani, 1979 e 1980; Stoppani et al., 1980; Docampo & 
Moreno, 1984; Affranchino et al., 1985). Ambas as drogas inibem a síntese de DNA, 
RNA e proteína; estimulam a degradação macromolecular e estimulam a síntese 
irregular do DNA no T.cruzi, cepa Tulahuen (Goijman & Stoppani, 1985; Goijman 
et al., 1985). 

6.5. Absorção, Metabolismo e Eliminação 

Por via oral, o nifurtimox é bem absorvido, mas, mesmo assim, no 
sangue e nos tecidos só são encontradas concentrações baixas do medicamento 
e na urina aparece pequena porção. Entretanto, descobre-se altas concentra
ções de vários metabólitos não identificados e é evidente que a biotransfor¬ 
mação se faz rápida, embora seja desconhecido o efeito dela sobre a atividade 
tripanocida. 



6.6. Via de administração: Oral. 

7 . Benznidazol 

Dentre os derivados 2-nitromidazois, destacou-se o benznidazol, por notável 
atividade tripanossomicida (Grunberg et al., 1967) desenvolvida pelo Departamento 
de Pesquisa da Roche (Richie, 1976). 

Fórmula Química e Nome Comercial 

Benznidazol é o nome genérico da N-benzil-2-nitro-l-imidazolacetamida, mo
lécula desprovida de cargas e grupos funcionais ácidos ou básicos, na faixa de pH de 
interesse fisiológico (pH 1 a 8). Muito pouco solúvel em água (40mg para 100ml, a 37º 
1), encontra-se no comércio sob o nome de Rochagan (Roche). 

Pormenores sobre o medicamento foram relatados em trabalho anterior (Can
çado, 1985). 

A atividade antichagásica é incontroversa. É hoje o único medicamento ativo 
contra o T.cruzi disponível para uso clínico no Brasil. 

7 . 1 . Valor Terapêutico 

7 . 1 . 1 . Eficácia 

Desde 1973 viemos empregando o benznidazol na doença de Chagas, aguda e 
crônica. 

Forma aguda. De 45 pacientes de forma aguda por nós observados no Hospi
tal das Clínicas da UFMG entre 1966 e 1982, 33 foram tratados pelo benznidazol, 
cont inuando muitos ainda em observação. 

Em follow tip de dez a vinte anos, pudemos verificar que, quanto à eficácia, 
dentre vinte, selecionados porque preenchiam condições fundamentais, quinze (75%) 
estavam curados e cinco (25%) exibiam fracasso terapêutico (Tabela 1), mesmo de
pois de repetido o tratamento em dois deles (casos 39 e 41). 





Dois pacientes muito semelhantes (idade, posologia e oriundos da mesma ci
dade, casos 7 e 8) tiveram evolução diferente: um se curou e o outro não, o que 
atribuímos à cepa de T.cruzi naturalmente resistente ao benznidazol. 

A experiência de outros autores é idêntica. Ferreira (1988) curou sete dentre 
dez casos agudos (70%). Cerisola et al. (1975), em 76 crianças, inclusive 22 lacten¬ 
tes na fase aguda, tratadas e seguidas por sorologia e xenodiagnóstico, durante 12 
meses, tiveram os xenodiagnósticos pós-terapêuticos negativos em 4 6 crianças 
(83 ,3%) e 8 lactentes ( 3 6 , 4 % ) e os exames sorológicos também negativos em 80% 
dos pacientes. 

Forma crônica. O benznidazol é eficaz também na doença crônica. Por exem
plo, Boainain (1977) demonstrou sua ação antiparasitária ao fazer xenodiagnósticos 
antes, durante e depois do tratamento de 16 pacientes crônicos, com 10mg/kg/dia, 
por 60 dias, e verificar a queda da positividade do exame, de 51% antes, para 0,6%, 
após dezenove meses de seguimento. 

Nossos primeiros resultados em crônicos indicaram a supressão da parasitemia 
durante a medicação (a positividade do xenodiagnóstico caiu de 25 para 1%) e redu
ção nítida pós-terapêutica em 90% dos tratados. Todavia, a exemplo do nifurtimox, o 
encontro do xenodiagnóstico pós-terapêutico positivo em oito dentre 20 tratados e de 
sorologia uniformemente positiva, depois de mais de dois anos do tratamento, indu
ziu-nos de início a inferir que o medicamento era apenas supressivo, incapaz de curar 
a infecção chagásica humana (Cançado e Brener, 1979). Com a avaliação a longo 
prazo, porém, essa conclusão caiu por terra, bastando atentar para a cura de 75% dos 
pacientes agudos (Tabela 1). 

Na doença crônica, contudo, ainda não dispomos de dados definitivos, porque 
as reações sorológicas convencionais permanecem positivas por longo período de
pois do tratamento, mesmo em pacientes em que, depois de muitos anos, foi possível 
comprovar a cura. 

O fenômeno parece inerente ao equilíbrio imunológico parasito-hospedeiro, 
nessa protozoose de longa duração, porque ocorre com as duas drogas ativas estuda
das neste capítulo. 

Tentamos sair desse impasse, recorrendo a outros testes. Durante alguns anos, 
a partir de 1979, com a colaboração do Centro de Pesquisa René Rachou, acrescenta
mos às reações sorológicas convencionais a prova da lise mediada pelo complemento 
(LMCo) (Krettli et al., 1982). 

A presença de anticorpos líticos no soro, que reconhecem epitopos na superfí
cie de tripomastigotas vivos, detectados pela LMCo, significa infecção ativa. 

Embora não rotineiro, o teste da LMCo realizado em laboratórios experientes 
no manuseio das formas sangüíneas vivas do T.cruzi, poderia ser decisivo na avalia
ção terapêutica. 

Desde 1976, também com a colaboração daquela instituição, passamos a usar a 
hemocultura em substituição ao xenodiagnóstico (Galvão 1990, 1993). 

Galvão (1990) examinou o sangue de 82 pacientes crônicos por nós tratados, 
57 deles pelo benznidazol, ao lado de 101 doentes não tratados, usando três méto
dos: a LMCo, a hemocultura (HC) e a sorologia convencional (SC), compreendendo 
RFC, TIF e HA. Os resultados demonstraram evidente modificação no comportamento 
parasitológico e sorológico dos tratados. 



Quanto à sorologia, classificou os 82 pacientes tratados em quatro grupos, a 
saber: 

SC - e LMCo - 7 (8,5%) Curados 
SC + e LMCo + 35 (42,5%) Não curados 
SC ± e LMCo ± 17 (21,0%) Oscilantes" 
SC + e LMCo - 23 (28,0%) "Dissociados" 

Quanto ao exame parasitológico, a hemocultura foi positiva em 45,5% dos 101 
pacientes não tratados, e sempre negativa no grupo dos "dissociados". 

Considerando curados apenas aqueles em que se tornaram negativas a HC, a 
SC e a LMCo, a percentagem de cura seria de 8,5%. Entretanto, reputando também 
curados os que apresentaram negativas a HC e a LMCo, apesar da SC positiva, os 
supraditos "dissociados", a percentagem de cura sobe para 36,5%. 

Cumpre notar que a hemocultura em 52 de nossos pacientes crônicos não 
tratados alcançou a positividade de 94%, graças a artifícios técnicos (Luz et al., 1994). 
É uma confirmação dos resultados de Miguel Jörg e V. Báez (1993), na Argentina, que, 
em 90 chagásicos crônicos não-tratados, atingiram 86,6% de positividade, graças à 
repetição da hemocultura até oito vezes. 

Outros autores obtiveram resultados terapêuticos semelhantes. Por exemplo, 
Ferreira (1990) demonstrou a cura de cinco dentre 50 (10%) pacientes de forma 
indeterminada. 

7 . 1 . 2 . Reações adversas 

Quanto à tolerabilidade, infelizmente, o benznidazol causa várias reações cola
terais indesejáveis. 

Além de leves incômodos gerais e digestivos, acompanha-se às vezes de alguns 
efeitos mais graves, que o médico precisa ter presentes ao prescrevê-lo, porque exi
gem vigilância e, não raro, obrigam à interrupção do tratamento. 

São de três ordens: 

1) Sintomas de hipersensibilidade, tipo doença-do-soro (dermatite, caracterizada por 
erupção cutânea e edema generalizados, febre, enfartamento ganglionar, dores 
articulares e musculares); 

2) Depressão da medula óssea (neutropenia, agranulocitose e purpura trombocitopê¬ 
nica); 

3) Polineuropatia periférica. 

Dermatite ou reação tipo doença-do-soro 

Em grande número de doentes adultos surge, em parte na dependência da 
dose, entre o quinto e o décimo dia do tratamento, amiúde no nono dia, uma erupção 
cutânea, morbiliforme ou apenas eritematosa e pruriginosa, precedida de mal-estar e 



prurido difuso. Pode ser discreta ou intensa, estendendo-se a todo o corpo, acompa
nhando-se de edema, febre, enfartamento ganglionar e dores generalizadas, articula¬ 
res e musculares. 

É reação de hipersensibilidade imediata, tal como acontece na clássica doença-
do-soro, outrora freqüente entre os que recebiam soroterapia, provocada pela respos
ta imune do paciente ao soro injetado. Hoje em dia não se usa soroterapia, senão 
raramente. Todavia, uma variedade de medicamentos, em especial antimicrobianos, 
mostraram-se capazes de provocar reações de hipersensibilidade, idênticas às da do
ença-do-soro. 

O mecanismo envolve a combinação do medicamento com uma proteína do 
tecido ou do soro do paciente, criando-se uma molécula antigênica, um conjugado 
portador-de-hapteno. Os anticorpos e a hipersensibilidade se dirigem contra o hapte¬ 
no, ou contra o hapteno e uma porção bem vizinha da molécula portadora, mas 
nunca contra a própria proteína portadora. 

Como a humanidade hoje vive ingerindo substâncias químicas, a causa atual 
mais comum da doença-do-soro não é o soro, mas alguma droga exógena admi
nistrada. 

Neste particular, impressiona-nos a elevada antigenicidade do benznidazol, 
a ponto de adotarmos a cautela de prevenir o paciente antes de iniciar a medi
cação. 

Como na doença-do-soro, não obstante a natureza alérgica, a incidência e a 
gravidade dessa reação ao benznidazol se vinculam à dose, sendo mais freqüente e 
intensa com dose alta. 

Trata-se de alergia à droga e não a produtos de desintegração dos 
parasitos, como à primeira vista se poderia pensar, porque pudemos observá-
la numa voluntária não chagásica. Além disso, surge regularmente após certo 
período de latência, desaparece com a suspensão e recrudesce de imediato à 
re-ingestão da droga. 

Sendo devido a hipersensibilidade, varia de indivíduo para indivíduo 
e é imprevisível tanto quanto ao aparecimento como à intensidade. Pode 
começar no 3º ou 4º dia, caso a hipersensibilidade seja intensa; insistindo-
se com o remédio, a reação é intensificada e no nono dia está disseminada 
pelo pescoço , tronco, membros superiores e inferiores, abdômen e dorso, 
acompanhada de enfartamento ganglionar difuso, febre e dores articulares e 
musculares. 

Os anti-histamínicos não dominam os sintomas. Nos casos mais graves, temos que 
recorrer, por um ou dois dias, aos corticosteróides, que os aliviam. 

Poder-se-á tentar de novo o tratamento com o uso simultâneo do corticóide em 
dose pequena, mas com acompanhamento cuidadoso. 

Um paciente, ingênuo e desejoso de se tratar, interpretou esta reação como 
efeito benéfico de medicamento e continuou o tratamento, desenvolvendo, ao fim de 
quatro semanas, grave dermopatia, cujo controle exigiu corticoterapia. 

Na maioria dos casos, as reações de hipersensibilidade impedem o trata
mento. 

Recentemente, observamos um caso de eritema fixo, que desapareceu em al
gumas semanas depois de interrompido o benznidazol. 



Depressão da medula óssea 

O benznidazol provoca, com certa freqüência, depressão da medula óssea, 
caracterizada por granulocitopenia, em especial neutropenia, que costuma passar 
despercebida porque assintomática, só detectável por leucometrias seriadas. Não se 
alteram as hemácias. Todavia, ela pode chegar à agranulocitose, como ocorreu em 
seis pacientes (Cançado, 1985) que se restabeleceram com a interrupção do remédio, 
a proteção antibiótica e o uso de corticosteróide (Quadro I). 

O risco de agranulocitose impõe cautela. O principal cuidado é a advertência ao 
paciente de que deve interromper o uso do medicamento em caso de dor de garganta e 
febre e pôr-se logo em contato com o médico, o qual, feita a leucometria global e espe
cífica, instituirá logo o corticóide e a antibiótico-terapia salvadora. É efeito ligado à estru
tura química. Outro imidazol, o metronidazol (Flagyl) também causa neutropenia (Lefre¬ 
bvre & Hasseltine, 1965). 

É claro que a possibilidade de o benznidazol produzir neutropenia e, às vezes, 
agranulocitose, impede sua aplicação desordenada e exige do clínico atenção perma
nente. Na prática, o obstáculo é maior quando o remédio vai ser tomado em casa, em 
outra cidade, como é comum. Leucometrias seriadas onerariam e embaraçariam o 
tratamento. Por isso, costumamos dar-lhe certo caráter experimental: o paciente deve 
saber o diagnóstico, conhecer os riscos do quimioterápico, aceitá-los e comprometer-
se a colaborar. Assim, dispensa-se exame laboratorial durante a medicação, bastando 
recomendar ao cliente que interrompa o medicamento no caso de surgir febre e dor 
de garganta e informe o médico imediatamente, por telefone. 

Outro efeito adverso relativo à hemopoiese que se nos deparou uma única vez 
até esta data (1994), é a púrpura trombocitopênica, cujo resumo está no Quadro II. 



O mecanismo patogênico mais freqüente da púrpura por droga é a destruição 
imunológica das plaquetas: 

a) O medicamento, ou metabólito, atua como hapteno e forma um complexo com 
proteína plasmática ("portadora"); 

b) Esse complexo é antigênico e induz a produção de anticorpos de alta afinidade. 
Quando a droga é de novo ingerida, o anticorpo pode ligar-se a ela (hapteno); 

c) O complexo resultante antígeno-anticorpo se adsorve na membrana plaquetária, 
por via de seu receptor Fc.; 

d) A adsorção do complexo antígeno-anticorpo nas plaquetas é inespecífica, isto é, 
as plaquetas são "espectadoras inocentes"; 

e) As plaquetas recobertas são logo bem "reconhecidas" pelo sistema retículo-endo¬ 
telial e removidas prematuramente da circulação, dando origem à trombocitopenia 
ao esgotar a reserva da medula óssea. 

Não é demais lembrar que cerca de 70 medicamentos já foram incriminados ou 
comprovados como agentes de purpura trombocitopênica, razão pela qual é essa 
etiologia a primeira cogitação diante da moléstia, em adulto, mesmo na ausência de 
efeitos adversos prévios, apesar de uso prolongado. 

De ordinário, o paciente sensibilizado experimenta ruborização e calafrios al
guns minutos após ingerir o agente agressivo. Surgem, nas áreas dependentes, peté
quias e lesões purpúricas, poupadas as palmas das mãos e as plantas dos pés. Bolhas 
hemorrágicas na mucosa da boca são achados virtualmente patognomônico do esta¬ 



do trombocitopênico. Horas depois pode ocorrer hemorragia digestiva ou urinária. As 
petéquias não são dolorosas nem pruriginosas e não mostram margem eritematosa, o que 
as distingue de outras reações cutâneas alérgicas. 

Semelhante é o mecanismo patogênico da agranulocitose, com a diferença de 
que nela, ao invés das plaquetas, são os granulócitos que desaparecem do sangue. 

Polineuropatia periférica 

Outro sério efeito colateral do benznidazol é a polineurite, que é dose depen
dente e aparecerá em todo aquele que o ingerir em dose tóxica, por sinal, próxima da 
terapêutica. Pode ser grave e causar grande sofrimento ao paciente. Doses diárias de 
8mg por kilo de peso corporal, por mais de trinta dias, em adultos, correm grande 
risco de provocar polineurite, em especial, quando a dose total ultrapassar 15g. Às 
vezes, aparece até uma semana depois de finda a medicação. 

Os pacientes percebem o início do acometimento dos nervos, referindo des
conforto ao lavar as mãos em água fria ou dores ao cortar as unhas. 

Com a interrupção do tratamento, a regressão é lenta e os analgésicos se fazem 
necessários. Como previsível, vitaminas são inúteis. 

Em alguns pacientes gravemente atingidos permanece certo grau de parestesia. 
Isso acontece na eventualidade de doses altas ou de tratamentos repetidos, resultan
do em lesão irreversível, como já nos foi dado verificar mediante exame eletromiográ¬ 
fico realizado muitos anos depois da polineurite. Observação importante para evitar 
erro de diagnóstico. 

Outra observação: o efeito é cumulativo e novo tratamento, mesmo com doses 
menores e após intervalo longo, pode provocar a polineurite. 

Note-se, ainda, que no idoso ela pode aparecer com dose menor que a 
referida. 

Ao contrário da dermatite, da agranulocitose e da púrpura trombocipênica, que 
são imprevisíveis, a polineurite só aparece no final do tratamento e pode ser evitada. 

Drogas nitro-heterocíclicas e linfoma 

Em 1983, Teixeira et al. comunicaram ao XIX Congresso da Sociedade Brasilei
ra de Medicina Tropical a ocorrência de neoplasia de mesmo tipo histológico, repre
sentada por linfomas malignos, indiferenciados, em 31,2% de coelhos infectados pela 
cepa Ernestina do T.cruzi e tratados com benznidazol, por via intraperitonial, na dose 
de 8mg/kg/dia, durante 60 dias. O mesmo aconteceu em camundongos (Teixeira et 
al., 1985). 

Como é óbvio, a comunicação despertou grande preocupação, porque levan
tou a suspeita de que pudesse ser cancerígena uma droga já empregada no ser huma
no por cerca de dez anos. 

Por iniciativa de Ferreira (1984), um grupo de especialistas brasileiros reuniu-
se em São Paulo para exame da matéria tanto na área experimental como clínica. 

Já estava em andamento uma investigação, por Ricardo Ribeiro dos Santos, 
buscando verificar se aquele fármaco produzia neoplasia em coelhos e camundon¬ 



gos. Os resultados dessa pesquisa foram depois comunicados à XI Reunião Anual 
sobre Pesquisa Básica em Doença de Chagas, por Barbieri Neto et al. (1984), em 
coelhos, e por Gonçalves et al. (1984), em camundongos. 

Em resumo, cinqüenta coelhos, divididos em cinco grupos experimentais de 10 
cada um, tratados durante três meses, e acompanhados por mais três meses antes de 
sacrificados, revelaram o seguinte: 

=> Grupo I. Animais tratados por via intraperitonial com homogeneizado de compri
midos de Rochagan correspondendo a 8mg/kg/dia de benznidazol: não foram 
encontradas neoplasias, apenas alterações inflamatórias; 

=> Grupo II. Idem, com benznidazol puro: não foram encontradas neoplasias malig
nas; em dois animais havia papilomas serosos na superfície dos ovários; 

=> Grupo III. Idem, com excipiente dos comprimidos de Rochagan: em dois ani
mais, tumores na cavidade abdominal, neoplasias indiferenciadas, com necrose; 
em outros três animais, papilomas superficiais do ovário; 
Grupo IV. Idem, com 2ml de soro fisiológico: alterações inflamatórias inespecífi¬ 
cas; 

=> Grupo V. Animais tratados por via oral, 8mg/kg/dia: papiloma seroso na superfície 
do ovário, em três animais. 

Quanto à pesquisa em camundongos, não foram encontradas neoplasias ma
lignas em nenhum animal estudado, mas apenas alterações inflamatórias inespecíficas 
em vários órgãos e reação inflamatória granulomatosa na cavidade peritonial de al
guns animais. 

Segundo Ferreira (1984), estes resultados confirmaram estudo realizado em 
ratos, em 1980. 

Na reunião lembrou-se também a experiência de vários pesquisadores que 
vinham usando o benznidazol em camundongos por período prolongado e em gran
de número sem incidência mais elevada de neoplasias. 

Quanto à revisão de pacientes, a informação dos clínicos presentes foi a de 
que nenhum observara, dentre as muitas centenas de tratados a partir de 1971, o 
aparecimento de linfoma maligno, embora não tivesse sido realizado estudo sistema
tizado neste sentido. A opinião dos participantes da reunião foi que não se deveria 
interromper o uso clínico do benznidazol, porque os dados disponíveis eram insufici
entes para recomendar essa providência. 

Posteriormente, Teixeira et al. (1990) voltaram ao assunto e referiram o encon
tro de linfoma em 38% de coelhos tratados com benznidazol e de atrofia testicular em 
dois de dez animais. Em camundongos, Teixeira et al. (1994a) encontraram linfomas, 
porém, a prevalência era de um tipo histológico de linfoma linfoblástico, ao invés dos 
linfomas não-Hodgkin de células mistas que haviam achado no coelho, advertindo 
contra o uso indiscriminado desses compostos para tratar da doença de Chagas huma
na, porque "poderiam aumentar o risco de induzir número significativo de linfomas". 

Os trabalhos mais recentes, com seguimento longo, feitos depois da suspeita 
de que esses nitro-heterocíclicos poderiam relacionar-se com linfoma, não revelaram 
nenhum caso sugestivo dessa ligação, como, por exemplo, o de Viotti et al. (1994) e 
demais ensaios clínicos publicados. 



Convém lembrar que outro nitroimidazol, o metronidazol (Flagyl), de uso cor
rente no mundo inteiro há cerca de 40 anos, também se revelou cancerígeno após 
administração prolongada em roedores e mutagênico em bactérias (Voogd, 1981); em 
dois estudos no ser humano, embora por prazo relativamente curto, não mostrou 
aumento de risco de cancerigênese (Beard et al., 1979 e Goldman, 1980). 

Efeito Clostogênico 

Moya e Trambotto (1988) realizaram estudos citogenéticos em 10 pacientes de 
doença de Chagas aguda, de 8 meses a 15 anos de idade, para avaliar o dano cromos¬ 
sômico antes, durante e depois do tratamento com nifurtimox (15mg/kg/dia) e benz
nidazol (5mg/kg/dia). 

Demonstraram o efeito clastogênico de ambos os fármacos durante o tratamen
to de três pacientes (um, com nifurtimox, e dois, com benznidazol), ao observarem 
que produzem elevada percentagem de micronúcleos e freqüência aumentada de 
expressão de sítios frágeis, localizados em áreas cromossômicas vizinhas de proto-
oncogenes ou de pontos de rotura específicos de câncer. 

Em seis outros pacientes, estudados 1, 7, 10, 11, 14 e 15 anos depois do trata
mento pelo nifurtimox (15mg/kg/dia, por 60 dias), e no paciente estudado antes do 
tratamento, não detectaram alterações citogenéticas. 

Concluíram que, apesar de não existirem alterações citogenéticas detectáveis 
pós-tratamento, haveria "perigo potencial na utilização do nifurtimox e do benznida
zol nos seres humanos" justificando futuras investigações nesta área. 

Em comunicação pessoal, Moya (1994) informa que, decorridos mais de 20 
anos, nenhum caso de linfoma ocorreu dentre os pacientes tratados, e que pode 
agora apresentar cinco recém-nascidos normais, sem malformações, filhos de mães 
curadas de Chagas congênita. 

7 .2 . Efeitos Antiparasitários 

O benznidazol é ativo contra as formas epimastigotas, tripomastigotas e amas¬ 
tigotas do T.cruzi, tanto in vitro como in vivo (Richie, 1976), por mecanismos seme
lhantes aos do nifurtimox, já referidos. 

7.3 . Absorção, metabolismo e eliminação 

No homem, a absorção por via digestiva é rápida e quase total, atingindo-se 
em 3 a 4 horas as concentrações máximas no plasma. Após administração de um 
único comprimido de 100mg em jejum, acompanhado de chá com torrada sem man
teiga, a seis voluntários sadios, dosou-se o teor da droga no plasma sangüíneo meia, 
1, 2, 3, 4, 6, 12, 24, 36, 48 e 72 horas após a administração. Nos seis indivíduos, de 
maneira uniforme, atingiram-se os níveis plasmáticos máximos após 3 a 4 horas, na 
faixa de 2,2 a 2,3ug/ml. A queda retilínea após a sexta hora significa que quase todo 
o medicamento foi absorvido dentro de quatro a cinco horas de administração do 
comprimido (Raaflaub & Ziegler, 1976). A eliminação ocorre principalmente por bio-



transformação. A maior parte do medicamento é excretada na urina (de 60 a 67% da 
dose) dentro de quatro dias, com apenas pequena porção (19%) sob forma inalterada. 
O tempo de meia-eliminação plasmática varia entre 10,5 a 23,6 horas, com valor 
médio de 12 horas (Schwarz, 1975). 

7.4 . Via de administração: Oral 

8. Aplicação Clínica 

Além do prosseguimento dos ensaios clínicos controlados em caráter de pes
quisa para completar os conhecimentos sobre o valor terapêutico das drogas nitro-
heterocíclicas tripanocidas atuais, ou para experimentar novas drogas, julgamos que 
os dados já disponíveis permitem sistematizar o tratamento, dando-lhe caráter assis¬ 
tencial. Além de evitar o uso indiscriminado, exagerado, irregular ou insuficiente, 
como hoje vem acontecendo, a sistematização prática do tratamento pode contribuir 
para desfazer dúvidas. 

8 .1 . Decisão de instituir o tratamento 

Diante da suspeita de cancerigênese levantada contra as drogas nitro-heterocí¬ 
clicas acabamos de dar uma idéia do que existe na área experimental e clínica sobre 
o assunto. 

Os dados experimentais são controversos e perdem importância em face da 
experiência clínica passada. 

Segundo o depoimento clínico, o risco de teratogenicidade e de câncer certa
mente não é grande. Não se registrou até hoje o aparecimento de linfoma ou outra 
neoplasia depois de vinte anos de aplicação dessas drogas em milhares de doentes de 
diversos países, nem tampouco surgiu qualquer dado epidemiológico ou clínico em 
abono daquela hipótese. É provável que o risco seja desprezível, mas só os estudos 
futuros, baseados na exposição pregressa, o definirão. 

Por outro lado, é preciso considerar a situação do médico diante de um jovem 
pai de família, de 25 anos, assintomático, que descobriu por acaso ser vítima da 
doença de Chagas mediante a reação de Guerreiro e Machado positiva, BRD ao 
eletrocardiograma, e que, por isso mesmo, passou a viver em angústia permanente 
com a esposa; seria ético deixar de tratá-lo, tendo em vista o estado atual da terapêu
tica específica, descrita neste trabalho, e passar a assistir ao progresso, às vezes trági
co, da doença? Ε se o chagásico for uma criança? 

Acreditamos que, tendo em vista a gravidade da suspeita, o caminho prudente 
é instituir a terapêutica específica, cercada das precauções aqui expostas, e acompa
nhar o paciente por longo prazo. 

Os efeitos secundários provocados por medicamentos têm sido chamados do
enças do progresso médico. São parte do preço que temos de pagar por remédios 
mais eficientes e melhores. Como não existe medicamento ativo desprovido de ações 
colaterais indesejáveis, pesquisas ou testes toxicológicos jamais serão capazes de pro
porcionar segurança absoluta à aplicação clínica. Têm apenas o mérito de habilitar o 



médico a julgar melhor o risco de uma farmacoterapia, pesando o benefício esperado 
contra possíveis danos iatrogênicos. 

8.2. Considerações práticas 

Antes de iniciar o tratamento, o paciente deve ser submetido a exame clínico, 
a reações sorológicas convencionais repetidas para comprovação do diagnóstico, a 
hemocultura e, caso seja possível, a eletrocardiograma e radiografia do tórax em PA e 
perfil, com o esôfago contrastado. 

8.3. Seleção do medicamento 

Dos dois medicamentos igualmente ativos contra o T.cruzi, o nifurtimox (Lam¬ 
pit, Bayer) e o benznidazol (Rochagan, Roche), apenas um, o segundo, é hoje dispo
nível no Brasil, onde, portanto, não há opção entre os dois. Se houvesse, a preferên
cia deveria recair no benznidazol, porque, tomando por base as reações adversas de 
ambos, as do nifurtimox, por atingirem mais o aparelho digestivo (inapetência e 
emagrecimento) e o sistema nervoso (polineurite, nervosismo, insônia e distúrbios 
psíquicos), criam maiores embaraços à realização do tratamento. Ficaria o nifurtimox 
para os casos de intolerância ao benznidazol. 

8.4. Estimativa da eficácia 

Como vimos, é hoje consenso geral que ambas as drogas são capazes de curar 
a infecção chagásica humana, na fase aguda, em proporção elevada, que, segundo os 
autores, a droga e as particularidades da casuística, vai de 70 a 100% dos doentes. 

Na fase crônica em que se encontram em geral os pacientes, o quadro é dife
rente. Embora por todos reconhecida a cura também nessa fase, ainda não se sabe em 
que dimensão isso acontece. Os resultados variam, conforme as interpretações, de 6,0 
a 36,5%. 

O que impede a definição da percentagem de cura é o fato de as reações 
sorológicas convencionais persistirem positivas por longo tempo após o tratamento, 
mesmo em pacientes depois comprovadamente curados, dando origem a interpreta
ções diferentes: infecção atual ou "memória" imunológica. É uma incógnita, a ser 
desvendada. Várias hipóteses já foram aventadas. 

Convém notar, a propósito, que, nos doentes crônicos comprovadamente cura
dos, as reações sorológicas convencionais tornam-se completa e definitivamente ne
gativas depois de prazo mais ou menos longo. 

8.5. Controle das Reações Adversas 

O benznidazol não faz exceção à regra: hoje em dia, 10 a 20% dos pacientes 
internados em hospital apresentam algum tipo de reação à droga. Todavia, avaliado 
diante de seus riscos potenciais, a balança pende para seu lado. É hoje o medicamen¬ 



to com que pode contar o clínico para a quimioterapia etiológica da doença de 
Chagas. Apresenta, porém, baixo índice terapêutico, isto é, a dose curativa fica próxi
mo da tóxica. 

Na prática, as reações adversas podem ser controladas. As manifestações de 
hipersensibilidade, tipo doença-do-soro e dermatite, são atenuadas quando se adota 
o esquema terapêutico escolhido pelos autores que tiveram menos problemas de 
hipersensibilidade: 5mg/kg/dia, durante 60 dias. Doses maiores, todavia, aumentam a 
freqüência e a intensidade da reação, às vezes impossibilitando o tratamento. 

No que diz respeito à depressão da medula óssea, assustadora à primeira vista, 
não representa grande risco, porque rara. Os seis casos de agranulocitose (Quadro I) 
e o de purpura trombocitopênica, (Quadro II) foram reunidos ao longo de muitos 
anos de emprego corrente da droga. 

Temos a impressão de que, neste particular, o benznidazol é comparável a 
numerosos medicamentos comuns em Medicina, também depressores da hemopoie¬ 
se, como, por exemplo, os tiuracis antitireoidianos, propiltiuracil e metimazol, que 
provocam granulocitopenia em 5% dos pacientes e agranulocitose em 0,5% deles e 
nem por isso deixam de ser usados. 

Acresce que as reações são reversíveis e têm tratamento seguro com corticóide 
e antibióticos caso haja infecção (Quadros I e II). 

A polineurite pode ser evitada porque depende da dose. 

8.6. Indicações 

Durante a Segunda Reunião Anual sobre Pesquisa Aplicada em doença de 
Chagas, realizada sob nossa coordenação em Araxá, MG, em novembro de 1985, 
foram definidas algumas indicações (1986): 

a) Forma aguda, de qualquer natureza; 
b) Forma crônica recente; portanto, toda criança chagásica; 
c) Forma indeterminada e cardíaca incipiente, em caráter de investigação clínica; 
d) Forma digestiva, com coração normal; 
e) Transplante de órgão. 

Considerando, entretanto, que todo plano terapêutico é um experimento, colo
camo-nos entre os que acham que todo chagásico é, em princípio, candidato a trata
mento específico, desde que o médico tenha em mente o objetivo da terapêutica e 
seus riscos e benefícios como definidos no início deste trabalho. Quanto mais recente 
a infecção e menores as lesões, maior o proveito. 

Mesmo diante da cardiopatia, seja qual for o estado em que se encontre o 
coração, é da competência do médico decidir sobre a implementação da quimiotera
pia. 

No megacólon, sem megaesôfago e sem cardiopatia, o tratamento deverá ser 
feito, de preferência, antes da cirurgia. No megaesôfago avançado, o tratamento fica 
prejudicado pela incerteza na absorção do medicamento, devendo aguardar a corre
ção do trânsito. 



Em caso de transplante, cardíaco ou renal, o receptor chagásico deverá ser 
tratado antes do ato, se possível. 

Situação preocupante é a que diz respeito a acidente de laboratório (Brener, 
1984 e 1987). A experiência até hoje existente indica que se deve instituir, imediata
mente após o acidente, o tratamento quimioterápico de curta duração, por 8 a 10 dias, 
que é muito seguro, com um dos derivados nitro-heterocíclicos, o benznidazol (Ro¬ 
chagan), na dose de 7-8mg/kg/dia ou o nifurtimox (Lampit, Bayer), na dose de 
10mg/kg/dia. 

8.7. Contra-indicações 

A ocorrência de agranulocitose ou púrpura trombocitopênica obriga a inter
romper definitivamente o medicamento. 

O aparecimento de dermatite tipo doença-do-soro é contra-indicação relativa, 
porque, nos casos mais leves, em que predomina apenas a manifestação cutânea, 
pode-se às vezes retomar o tratamento com o auxílio de um corticosteróide, em dose 
pequena, por exemplo, prednisona, 5mg por dia, concomitantemente com o nitroimi¬ 
dazólico. 

Na prática, são as manifestações de hipersensibilidade a causa mais comum de 
interrupção definitiva do tratamento. 

O início dos sintomas da polineurite demonstra que a dose ministrada atingiu 
a faixa da toxicidade. Reação reversível, não impede que mais tarde seja possível 
repetir, com cuidado, o tratamento. 

Durante o primeiro trimestre da gravidez não se deve administrar o benznidazol. 

8.8. Esquemas Posológicos 

Benznidazol. Encontra-se no comércio sob o nome de Rochagan (Brasil) e 
Radanil (Argentina), em vidros de 100 comprimidos ranhurados em cruz, cada um 
com lOOmg de substância ativa. No frasco original fechado, conserva o efeito por 
cinco anos. 

O esquema terapêutico em crianças é de 5 a 10mg/kg de peso corpóreo, por 
dia, durante 60 dias consecutivos, fracionada a dose diária em duas tomadas (de 12 
em 12 horas), ou em três (de 8 em 8 horas), antes da alimentação. 

Em adultos, 5mg/kg de peso corpóreo por dia, durante 60 dias, em duas toma
das (de 12 em 12 horas). É o esquema mais tolerável. 

A criança suporta melhor o medicamento. 
Outros esquemas são referidos no texto. 
Nifurtimox. (Lampit, Bayer; comprimidos de 120mg, vidros de 120). 
Em crianças, na forma aguda, pode-se administrar 15 mg/kg/dia, fracionados 

em três tomadas, após as refeições, durante 90 dias. No adulto, reduzir a dose para 
10-12mg/kg/dia. 

Em adultos, na doença crônica, 8 a 10mg/kg/dia durante 60 ou 90 dias, a dose 
diária dividida em três parcelas, administradas de 8 em 8 horas. 

A ingestão de álcool aumenta a incidência de efeitos colaterais. 



8.9. Precauções 

O médico responsável pelo tratamento deverá adotar cuidados que lhe darão 
mais segurança. Torna-se imperiosa a completa colaboração do paciente, que precisa 
ser bem esclarecido neste sentido. 

Eis algumas condições que o candidato a tratamento deve preencher: 

1) Saber o diagnóstico. Nunca lhe ocultar a verdade, como às vezes deseja algum 
parente. É condição sine qua non para o procedimento; 

2) Ser informado sobre o objetivo do tratamento, o que dele se espera e com ele 
concordar; 

3) Estar minuciosamente informado dos riscos potenciais do medicamento, e ins
truído para anotar, diariamente, a dose tomada e o aparecimento de qualquer 
sintoma; 

4) Ser instruído sobre as situações em que deverá interromper o remédio e pôr-se em 
contato com o médico; 

5) Estar sob estrita supervisão, embora o tratamento seja feito em regime ambulato
rial; 

6) Aceitar o seguimento a longo prazo, com exames periódicos. 

8.10. Seguimento prolongado 

No estado atual, terminado o tratamento, o paciente deverá submeter-se a 
controle periódico, semestral ou anual, conforme as disponibilidades, constante de 
exame clínico, inclusive eletrocardiograma, e exames laboratoriais, adiante definidos, 
por período prolongado, de no mínimo três anos. A radiografia do tórax em PA (área 
cardíaca) será repetida no final. O objetivo é avaliar o efeito do medicamento sobre o 
parasita e registrar o estado clínico do paciente. 

Com relação aos exames de laboratório, há duas opções: 

1) Os médicos que dispõem de apoio de Centro de Pesquisa devem fazer semestral
mente um exame parasitológico (hemocultura, HC ou xenodiagnóstico, Xd; de 
preferência a primeira) e três reações sorológicas, como a de fixação do comple
mento (RFC), a de imunofluorescência (IF) e a lise mediada pelo complemento 
(LMCo); 

2) Os que carecem daquele apoio não ficam impedidos de fazer sua própria experi
ência. Sugerimos restringir os exames laboratoriais a três reações sorológicas roti
neiras, a RFC, a IF e uma terceira (HA, ou ELISA, ou outra), que deverão ser 
repetidas semestral ou anualmente. 



8 . 1 1 . Avaliação 

Até que se desfaçam as dúvidas atuais, se a avaliação puder ser fundamen
tada nos dois tipos de exame, parasitológico ou sorológico, a interpretação do 
resultado depois de três anos, de acordo com o exposto neste capítulo, é a 
seguinte: 

HC (ou Xd) - SC - Cura 
HC (ou Xd) + SC + Fracasso 
HC (ou Xd) - SC + Provável fracasso 
HC (ou Xd) - SC + Ainda duvidoso 

A negatividade do exame parasitológico e das três reações sorológicas, durante 
os três anos consecutivos ao tratamento, significa cura. 

Ao contrário, a positividade dos dois tipos de exame prova o fracasso. 

Em nossa opinião, a persistência uniforme da positividade das três reações 
sorológicas, mesmo que os exames parasitológicos sejam todos negativos, sugere 
fracasso. 

A oscilação dos resultados das três reações sorológicas, uma positiva e duas 
negativas, ou a mesma reação ora positiva, ora negativa, e os exames parasitológicos 
todos negativos revelam mudança no comportamento imunológico do paciente, cuja 
significação ainda não conseguimos desvendar. Nesta situação, apelar para a reação 
de lise. Se a LMCo for positiva, é provável o fracasso. Caso negativa, é provável o 
sucesso. 

Se a avaliação tiver de ser feita apenas pelas reações sorológicas convenci
onais será preciso ter em mente que se trata de uma tentativa de sistematização, 
porque elas tardam muito a negativar-se, mesmo curado o paciente. Mera sugestão 
para colocar o assunto na rotina clínica diária, tal como acontece em outras 
doenças infecciosas, como, por exemplo, a sífilis, cuja avaliação terapêutica é feita, 
na prática, com as mesmas provas diagnósticas. A propósito, a terapêutica especí
fica atual da tripanossomiase americana lembra a da sífilis antes da penicilina: 
usava-se, por dois anos, medicamentos tóxicos, à base de arsênico, bismuto e 
mercúrio, e, depois de dois anos, mesmo com o exame do liquor normal, não se 
podia afirmar a cura. 

A outra razão do acompanhamento prolongado é verificar o estado clínico do 
paciente com o auxílio do eletrocardiograma e da radiografia do coração feitos antes 
do tratamento e, periodicamente, depois dele. Procurar, assim, correlacionar a influ
ência do tratamento etiológico na evolução da cardiopatia. 

Como exemplo, podemos citar o caso de um engenheiro de grande atividade 
profissional aos 29 anos de idade (1979), tratado e curado por nós com o benznidazol 
já na fase de cardiopatia incipiente, traduzida apenas por BAV de 1º grau, e que aos 45 
anos (1996), 17 anos depois do tratamento, continuava clinicamente normal e ainda 
mais ativo, apresentando exames periódicos sem outras alterações a não ser aquela 
eletrocardiográfica, numa demonstração de que a cura é única, parasitológica, soroló
gica e clínica. 
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