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EDITORIAL 
Pediu-me a direção da Revista de Medicina, do Departamento 

Científico do Centro Acadêmico "Osiualdo Cruz", da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, para coordenar a organização 

de número desse periódico referente a temas de moléstias infecciosas e 

parasitárias. Diante do propósito altamente construtivo imanente a 

essa solicitação, decidi tomar providências no sentido de que fosse 

preparado conjunto de matérias acerca de algumas expressivas afecçoes 

parasitárias, com abordagem fundamental de diretrizes terapêuticas, ex

postas de maneira atualizada. 

Selecionei cinco assuntos, sempre levando em consideração a im

portância e significado deles no Brasil. Disso resultaram textos sobre 

doença de Chagas, esquistossomose mansônica, leishmaniose visceral, 

malária e toxoplasmose, elaboradas por mim e por competentes cole

gas que fazem parte da Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias, 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Assim, respei

tada a capacidade gráfica de um exemplar, creio que pôde ser com

posto substancial acervo de informações, muito provavelmente útil em 

trabalhos médico-assistencias. 

Vicente Amato Neto 
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TRATAMENTO BA MALÁRIA 
UNITERMOS: Malária, tratamento. 

1) INTRODUÇÃO 

Malária, protozoose prevalente e m ampla área do 
mundo, assume características de endemicidade em re
giões de matas, onde o vetor e o hom e m infectado estão 
presentes, ao lado da m á aplicação dos poucos recursos 
dirigidos para programas de saúde. 
No Brasil, a malária teve um período inicial de ex
pansão, onde com a exceção do Rio Grande do Sul, todos 
os estados tinham transmissão ativa. Posteriormente, 
com a introdução do D D T rotineiramente na profilaxia, 
ao lado da extensa derrubada de matas e o uso indis
criminado da quimioprofilaxia, houve diminuição das 
áreas de transmissão ao ponto de alguns anos para cá 
a malária assumir caráter endêmico apenas em áreas 
da Amazônia. 
Mais recentemente, com a tentativa de desenvolvi
mento da Amazônia através de pólos de expansão agrope
cuária, construção de usinas hidroelétricas, a descober
ta de ouro na região, somados ao aparecimento de cepas 
de P. falciparum resistentes à cloroquina, fez com que 
aumentasse o número de casos de malária em toda a 
Amazônia. 
No ano de 1978 tivemos aproximadamente 120.000 
casos de malária e m todo o Brasil, esse número foi 
de 140.000 e 160.000 nos dois anos subsequentes, preocu
pando e m muito os órgãos de saúde responsáveis pelo 
seu controle. 
Por outro lado, o encontro de resistência da "malá
ria falciparum" a vários quimioterápicos tornou o tra
tamento desse tipo, de malária de difícil abordagem dian
te das nem sempre muitas alternativas disponíveis. 
Procurarei esquematizar aqui os esquemas clássicos 
de tratamento e posteriormente comentar as alternati
vas no caso da malária falciparum supostamente resis
tente. Inicialmente abordarei a classificação dos anti-
maláricos. 
II) CLASSIFICAÇÃO DOS ANTI-MALÁRICOS 
A) Segundo o estágio que agem 

1. Esquizonticidas sangüíneos 

— Ação rápida: — aminoálcoois (quinina), 9-ami-
noacridinas (mepacrina), e as 4-aminoquinolinas (cloro
quina) . 

— Ação lenta: — inibidores da síntese do ácido 
fólico (sulfas, sulfonas, derivados pirimidínicos — piri-
metamina, trimetoprim —, tiazínicos, e biguanídicos). 

2. Esquizonticidas teciduais 
8-amiriòquinolinas (primaquina). 

3. Gametociticidas 
8-aminoquinolinas (primaquina). 

Professor-assistente da Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitá
rias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Marcos Boulos * 

Esporonticidas 
8-amonoquinolinas (primaquina), inibidores da 

síntese do ácido fólico (pirimidínicos e biguanídicos). 

B) Segundo os resultados 

1. Cura clínica 

Obtida pela interrupção do ciclo eritrocítico, ou se
ja, pelo uso dos esquizonticidas sangüíneos. 

2. Cura radical 

Obtida pela interrupção do ciclo eritrocítico no caso 
de infecção pelo P. falciparum, e do ciclo eritrocítico e 
exoeritrocítico no caso de infecção pelo P. vivax. A in
terrupção do ciclo eritrocítico é obtida com os esquizon
ticidas teciduais. 
3. Efeito profilático 

Obtido com os esquizonticidas sangüíneos. 

C) Classificação química 

1. Alcalóides da quina 

Temos nesse grupo a quinina (sulfato e cloridrato) 
e as quinidinas (em desuso para a malária). 

Formam seletivamente complexos com o ADN do 
parasito. 

É miocárdiotóxico quando utilizado em grande quan
tidade. O seu uso como profilático por tempo prolonga
do tem sido associado ao aparecimento da febre hemo-
globinúrica. 
É utilizado principalmente nos casos de infecção 
por P. falciparum resistente à cloroquina, ou nos casos 
de evolução grave. 

2. Acridinas 

O principal representante desse grupo é a mepacri
na, que atua inibindo a síntese de ácidos nucleicos. 

Não é utilizado. 

3. 8-aminoquinohnas 

Pertencem a esse grupo a primaquina e a quinocida 
(não disponível).. 

Atuam interagindo com os ácidos nucleicos, interfe
rindo na síntese e função dos mesmos. 

Tem como principal efeito adverso o de causar he-
mólise intravascular em indivíduos com deficiência de 
glicose-6-fosfato désidrogenase. 

4. 4-aminoquinolinas 

São os principais componentes desse grupo a cloro
quina (aralen, nivaquina, avaclor, resochin), e a amo-
diaquina (camoquina). 
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Inibem a biossíntese do A D N do plasmódio forman
do complexo com ele. 

As 4-aminoquinolinas encontram-se ligadas a proteí
nas plasmáticas, ácidos nucleicos e a melanina, tornan
do-se necessário a administração de dose inicial duas 
vezes maior que a de manutenção, com isso promove-se 
a saturação dos tecidos nos quais se ligam e após al
cançam concentração terapêutica. 
Tem como efeitos adversos a indução de resistên
cia, distúrbios gastro-intestinais, estímulos do SNC, e 
pode causar retinopatia. 

5. Pirimidinas 

Temos aqui a pirimetamina e o trimetoprim. 

Interferem no metabolismo do ácido fólico; no en
tanto se liga 100 a 1.000 vezes mais fortemente à dehi-
drofolato redutase do plasmódio que a dos mamíferos. 

A associação de pirimidinas com sulfas e sulfonas 
tem duas vantagens: 

a) promove duplo bloqueio ha via metabólica do 
ácido fólico; 

b) a existência de dois pontos de inibição exige 
que o parasito potencialmente resistente seja capaz de 
reverter o bloqueio e m ambos os sítios. 

A pirimetamina em altas doses pode causar anemia 
megaloblástica, e o trimetoprim náuseas e vômitos. 

Não se deve dar pirimidinas na gestação. 

6. Biguanidas 

Fazem parte desse grupo a proguanila (paludrim) e 
a cloroproguanila (lapudrim). 

Induzem a alterações no desenvolvimento do parasi
to no mosquito, bloqueando os passos iniciais da esqui-
zogonia. 

7. Triazinas 

O camolar age inibindo a dehidrofolato redutase. É 
injetável e de rápida eliminação, não sendo por isso uti
lizado. 

8. Sulfas e sulfonas 
Temos aqui a sulfadiazina, sulfapirazina, sulfameto-

xipiridazina, sulfadimetoxina, sulfadoxina, sulfalene, sul-
fisoxazol e sulfametoxazol. 

Agem a nível molecular na biossíntese do ácido fó
lico dos parasitos, mediante antagonismo com o PABA. 

Tem como principais efeitos adversos a indução de 
resistência, cristalúria, hipersensibilidade e discrasia san
güínea. 

9. Outros amonoálcoois 

Mefloquina: — tem efeito aditivo com a pirimetami
na, sulfafenasol ou primaquina. 

É 100 vezes mais potente que a quinina, porém quan
do utilizada isoladamente induz a resistência. 

10. Antibióticos . 
Os derivados da tetraciclina tem ação contra infec

ção pelo P. falciparum, sendo utilizado como alternativa 
na abordagem dessa infecção. 

III) TRATAMENTO DA MALÁRIA EM NAO IMUNES 

A) Infecções sensíveis às drogas disponíveis 

A droga de escolha para o tratamento de u m ataque 
agudo de malária devido a qualquer espécie, é a clo
roquina. A quinina deve ser reservada para indivíduos 
gravemente enfermos. 
A dose de cloroquina para adultos é de 600 mg como 
dose de ataque, seguido por 300 m g após 6, 24, e 48 ho
ras após a dose de ataque. 

A quinina é dada, nos casos graves, por via intra-
venosa, sob a forma de cloridrato, e m 500 ml de solu
ção salina por u m período de 4 horas, podendo ser dado 
a cada 8 horas. 
Nos casos de malária falciparum grave, deve ser 
dada terapêutica de suporte para corrigir os distúrbios 
hidroeletrõlíticos. Atentar para a possibilidade de diá-
lise (se possível hemodiálise) nos casos de insuficiência 
renal, e assistência ventilatória na evidência de insufi
ciência respiratória. 
Para a cura radical da malária vivax, é necessário, 
além da cloroquina, a administração de primaquina (es-
quizonticida tecidual), na dosagem de 15 mg/dia (para 
adultos), durante 14 dias, iniciando-se no terceiro dia 
de tratamento. 
B) Infecções por P. falciparum resistente à cloro

quina 

Combinações de sulfonamida com antifolato são ge
ralmente eficazes no tratamento de infecção aguda não 
complicada causada por cepa de P. falciparum resisten
te à cloroquina (tem sido descrito e m nosso meio cepas 
de P. falciparum resistentes à cloroquina que também 
são resistentes a essa associação). 
A dose de sulfadoxina-pirimetamina oral, que é a me
lhor combinação relatada, é de 3 cápsulas administradas 
e m 24 horas. Alguns autores recomendam começar o 
tratamento com sulfato de quinina, 540 m g base (2 cáp
sulas), dados a cada 8 horas, por 2 ou 3 dias, seguidos 
por sulfadoxina-pirimetamina. 
Se houver gravidade, necessitando portanto de te
rapêutica parenteral, o tratamento de escolha é o clo
ridrato de quinina, como descrito anteriormente, segui
do por sulfato de quinina e da associação sulfadoxina-
pirimetamina. 
Se houver história de hipersensibilidade à sulfa, o 
tratamento deverá iniciar com quinina por 2 ou 3 dias 
seguidos por 7 dias de hidrocloreto de tetraciclina (1-2 
g/dia), ou doxiciclina (0,2 g/dia) ou minociclina (0,1-0,4 
g/dia). 

O uso de mefloquina (hidrocloreto), na dose única 
de 1,5 g levou a cura radical vários pacientes com ma
lária por P. falciparum resistente à cloroquina. Porém 
já se conhece cepas de P. falciparum resistentes à me
floquina. 

Um esquema para a utilização de mefloquina reco
mendado é de iniciar com quinina, seguido por dose úni
ca de mefloquina. 

Um grama de mefloquina em dose única ou dividi
da e m duas vezes, manteve efeito profilático contra a 
malária por período de 1 mês. 

IV) TRATAMENTO DA MALÁRIA EM SEMI-IMUNES 

A) Infecção sensíveis às drogas disponíveis 

O esquema recomendado é cloroquina ou amidiaqui-
na na dosagem de 600 m g base e m dose única. 

Além disso, é necessário para a malária vivax a ad
ministração de primaquina. Os esquemas de primaquina 
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variam desde 15 mg/dia durante 5 dias (10% de recaí
das), até o esquema habitual de 15 mg/dia durante 14 
dias. 

B) Infecções por P. falciparum resistentes à clo
roquina 

O esquema aqui deve ser semelhante ao empregado 
ao paciente não imune. 

Adicionalmente deve-se administrar 45 mg de pri
maquina em dose única como gametociticida, para não 
permitir a disseminação da cepa. 
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TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE 
UNITERMOS: Toxoplasmose, tratamento* 

Já está ultrapassada a fase na qual a toxoplasmose 
era raramente diagnosticada* Agora, como fruto do tra
balho de pesquisadores que anteviram a importância 
que, e m atuações clínico-laboratoriais, adquiriram e di
vulgaram conhecimentos sobre a doença parasitária em 
questão, ficou cabível compreender o significado de tal 
problema amplamente difundido e expor mais objetiva
mente fatos com ele relacionados. 
A orientação atualizada, de ordem de terapêutica, 
aqui apresentada, é decorrência de experiência pessoal 
coletada durante vários anos e de informes consignados 
na literatura médica. 
Medicamentos recomendáveis atualmente — a) sul-
famídicos e, e m especial, a sulfadiazina (adulto: 6 g/dia; 
criança: 100 a 200 mg/kg/dia), sendo também utilizáveis 
o sulfametoxazol (adulto: 800 mg, duas vezes ao dia; 
criança: 20 a 40 mg/kg/dia) e a associação de sulfadoxi-
na e pirimetamina (adulto: dois ou três comprimidos 
cada sete dias, contendo o comprimido 500 m g de sulfa-
doxina e 25 m g de pirimetamina; criança: 20 a 30 mg/ 
kg/dose, com base no sulfamídico presente na medica
ção); b) pirimetamina, nunca isoladamente, mas e m as
sociação com sulfamídico (adulto: 25 m g duas vezes nas 
primeiras 24 horas e, a seguir, 25 mg/dia; criança: 0,5 
a 1 mg/kg/dia, ou o dobro dessa posologia, de acordo 
com preferência por parte de alguns profissionais); c) 
espiramicina (40 mg/kg/dia). 
Por ocasião do uso de sulfadiazina com pirimetami
na o ácido folínico (2 a 10 mg/dia) pode ser prescrito 
concomitantemente, como medida preventiva de distúr 
bios hematológicos. N o item referente ao tratamento 
da toxoplasmose congênita está outra informação con 
cernente ao emprego desse remédio* 
Duração do tratamento — Três semanas é o perío
do mínimo; entretanto, habitualmente prolongamos essa 
etapa até 40 a 60 dias. 
Tratamento mais eficiente — É representado pela 
preconização de sulfadiazina e pirimetamina, adminis
tradas de maneira associada. Sobretudo observações de 
caráter experimental e resultados obtidos relativamente 
a indivíduos imunodeprimidos, intensamente acometidos 
pela toxoplasmose, apoiam essa opinião. Como decor
rência desse ponto de vista, afigura-se judicioso reco
mendar esses dois compostos quando a protozoose as
sume forma interpretada como grave. 
Comentários sobre a eficácia dos medicamentos ci
tados — Algumas dificuldades impedem, e m múltiplas 
circunstâncias, a obtenção de adequadas e convenientes 
deduções acerca da efetividade do tratamento da toxo
plasmose. Há, porém, respaldo de investigações experi
mentais para documentar a eficiência das substâncias 
disponíveis, como ainda é válido recorrer à menção dos 
bons préstimos que eles prestaram a pacientes com 

Professor-titular de Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitá
rias, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
Diretor do Serviço de Doenças Transmissíveis, do Hospital do 
Servidor Público Estadual "Francisco Morato de Oliveira", de 
São Paulo. 
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imunodepressão e intensa infecção pelo Toxoplasma gon-
dii, com cório-retinite e com processo congênito sübclí-
nico, quando drogas apropriadas podem reduzir o ad
vento ou a expressividade de eventuais seqüelas. 
Comentários sobre o controle de cura da toxoplas
mose — Tal apreciação deve depender fundamentalmen
te de informes de ordem clínica e fornecidos por exa
mes subsidiários que documentam a existência de alte
rações imanentes à parasitose. As provas sorológicas 
costumeiramente adotadas (Sabin-Feldman, imunofluo-
rescência indireta, fixação do complemento e hemaglu-
tinação passiva) não sofrem a influência do tratamento 
médico presentemente aproveitável, convindo salientar 
que os dados que elas oferecem evoluem espontanea
mente, conforme as peculiaridades dos testes e condi
ções pessoais, sucedendo isso também com a pesquisa 
de anticorpos IgM antitoxoplasma, que freqüentemente 
evidencia negatividade após seis meses, a partir da po-
sitivação inicial, na etapa aguda da enfermidade. 
Utilização de corticóide — Não se deve recorrer a 
ele e m comprometimento sem gravidade, que é interpre
tada através da valorização de dois parâmetros mais 
importantes: risco de vida e seqüelas. Quando existente 
situação que denota participação significativa da doen
ça, é compreensível que ele seja dado, porque exerce 
ação anti-inflamatória, com recomendação paralela de 
medicamento específico. 
Aspectos referentes ao tratamento de algumas 

modalidades de toxoplasmose 
Toxoplasmose ocular — São aconselháveis quaisquer 
dos remédios referidos. Sugerimos o uso de sulfadoxi-
na com pirimetamina ou de espiramicina, com funda
mento e m casuística que paulatinamente coletamos. A 
respeito do uso de corticóide, pela via oral, ele é mais 
aceito quando macular a lesão e nunca sem apoio con
comitante de agentes terapêuticos antiparasitários. 
Toxoplasmose ganglionar — Configura tipo muito 
comum do processo mórbido, tratável por meio das dro
gas já mencionadas, com escolha, sempre que possível, 
das que mais comodamente podem merecer utilização. 
E m face à benignidade e ao comportamento autolimita-
do de certos casos, há quem prefira não se valer siste
maticamente de remédios quando e m tela essa modali
dade que envolve linfonodos. É imperioso reconhecer 
que os contestadores da terapêutica costumeira empre
gam de regra as substâncias potencialmente mais capa
zes de produzir efeitos adversos. 
Lembramos que se encontra em curso, no que diz 
respeito a essa forma clínica da protozoose, investiga
ção sob nossa responsabilidade, englobando grupo con
trole do qual placebo toma parte. Diante disso, futura
mente estaremos e m condição de opinar decisivamente 
no que tange a esse assunto. Toxoplasmose congênita — Conceder preferência à sulfadiazina e à pirimetamina, receitando esses dois qui-mioterápicos conjuntamente. Afigura-se melhor dar o antiparasitário por último citado nos três primeiros dias da etapa de tratamento e, a seguir, respeitar intervalos 
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de 36 a 48 horas, pois a meia-vida dele possibilta isso, 
tornando menos provável o surgimento de intoxicação 
de lactentes. Também é boa prática, preventivamente, 
indicar ácido folínico (1 mg/dia) para procurar fazer 
com que não ocorram danos de ordem hematológica. 
É taxativamente necessário tentar reconhecer, com 
presteza, a infecção congênita subclínica. Exames soroló-
gicos são, a respeito, prestimosos, mormente quando ju-
diciosamente interpretados a presença e o comporta
mento de anticorpos IgG e IgM antitoxoplasma. Trata
mento precoce e até mesmo efetuado várias vezes no 
transcurso do primeiro ano de vida, especialmente com 
sulfadiazina e pirimetamina, é capaz de condicionar me
nor expressividade, e m termos de freqüência e porte, a 
seqüelas futuramente esperáveis. 

Não há procedimento terapêutico estipulado de for
m a cabal para aplicar quando existentes prejuízos apa
rentemente estabilizados e, entre os quais, têm maior 
notoriedade os cerebrais e oculares. O tema é polêmico 
e até deliberação acatável sem ponderáveis objeções pa
rece válido, nessas circunstâncias, instituir tratamento 
e m pelo menos u m a oportunidade. 
Toxoplasmose aguda durante a gestação — Se infec
ção for inicial ou ativa, mesmo que inaparente, espira
micina (2 g/dia) merece indicação, e m etapas com três 
semanas de decurso, intervaladas por fases jde 14 dias, 
atingindo a administração o final da gravidez. Esse com
portamento é interpretado como habilitado a reduzir 
a transmissão congênita, sem alterar o panorama clí
nico da protozoose no recém-nascido. 
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TRATAMENTO DA DOENÇA DE 
CHAGAS 
ÜNITERMOS: Doença de chagas, tratamento. Vicente Amato Neto * 

A importância da doença de Chagas e m muitos paí
ses americanos e, infelizmente, também no Brasil, mo
tivou a compreensível realização de grande número de 
pesquisas com ela relacionadas, sendo que o significado 
dessa afecção decorre da elevada quantidade de pessoas 
acometidas e da presença, não excepcional, de acentua
dos distúrbios orgânicos e m apreciável parcela dos in
divíduos parasitados. É inegável que durante certa eta
pa houve predomínio de estudos referentes a determi
nados aspectos ligados à infecção causada pelo Trypano-
soma cruzi e, entre eles, lembramos os relativos à etio-
logia, à transmissão, à epidemiologia, aos diagnósticos 
clínico e laboratorial e, por fim, à profilaxia dependente 
do combate aos insetos vetores. 
Certas questões, como a terapêutica específica e a 
imunidade, por exemplo, sofreram abordagens menos 
intensivas e adequadas, mas é auspicioso salientar que 
nos últimos anos está ocorrendo perceptível mudança 
dessa situação, já que essas duas facetas passaram a 
merecer melhores atenções por parte de vários cientistas. 
Até 1960, as observações realizadas acerca do tra
tamento da protozoose agora e m foco conduziram a pro
gressos pouco sensíveis e algumas circunstâncias influí
ram negativamente a respeito; acreditamos que elas 
podem ser sistematizadas e m quatro tipos de eventos 
fundamentais: a) o uso de drogas curativas de leishma-
nioses, tais como os compostos antimoniais, sem ser 
valorizado o fato de que semelhanças morfológicas entre 
formas e m leishmânia ou amastigotas não correspondem 
a identidades biológicas e metabólicas; b) a preconiza-
ção do emprego de remédios benéficos quanto à doen
ça do sono, ficando olvidado o conhecimento de que o 
parasita responsável por essa moléstia não evolui atra
vés de etapa de localização tissular; c) a triagem de 
substâncias eventualmente valiosas por meio de seleção 
efetivada com microrganismos desenvolvidos, "in vitro", 
e m meios artificiais de cultivo; d) o desprezo de infor
mações que traduziram acontecimentos clínico-laborato-
riais pertinentes à fase aguda da doença de Chagas e, 
e m especial, das deduções que mostraram a c o m u m re
gressão espontânea da febre, de várias alterações nota
das à avaliação semiológica e da parasitemia sangüínea 
revelada por métodos diretos. 
De maneira sintética, lembramos que os diferentes 
agentes terapêuticos, a seguir especificados, possuem a 
capacidade de influir sobre a existência do Trypanosoma 
cruzi no sangue periférico, tornando-a indetectável à uti
lização de técnicas parasitológicas adequadas: a) qui-
noleínicos, como o "7602 (Ac) Bayer" e o "M3024 I.C.I." 
ou "Cruzon"; b) a arsenobenzol sulfuroso denominado "Spirotrypan"; c) o sulfato de carbidium; d) a penta-quina e a isopentaquina; e) a primaquina. A administra-
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ção desses medicamentos, por serem eles dotados de 
indiscutíveis toxicidades, não deve ter lugar durante pe
ríodos prolongados; além disso, não conduz a curas de
finitivas, conforme atestaram as avaliações praticadas, 
servindo apenas para auxiliar no sentido de propiciar 
remissão mais rápida de manifestações encontradiças no 
estádio inicial da infecção e de diminuir, por vezes, a 
gravidade delas, evitando a tramitação para êxito letal 
que, porém, é extremamente rara e quase sempre vin
culada à modalidade congênita e aos lactentes. 
Se precisarmos recorrer, no Brasil, a esses anti-
parasitários, só teremos oportunidade, concretamente, 
de dispor da primaquina. Para adultos, convirá prescre
ver 15 m g cotidianamente, durante 15 dias; a posologia 
apropriada quanto às crianças é a de 0,2 ou 0,3 mg/kg. 
usada do mesmo modo. 
No ano de 1960 processou-se notória mudança do pa
norama antes e m vigor. Brener sugeriu a adoção de 
nova e racional tática, estribada na aplicação, e m fase 
prolongada, de compostos ativos, com o intuito de atuar 
sobre os flagelados do sangue e não obrigatoriamente 
nos protozoários dos tecidos, tentando assim extinguir 
o parasitismo, com influência e m repetidos ciclos do 
agente causai da tripanossomíase e m tela. E m camun-
dongos infectados com a cepa "Y", altamente virulenta, 
o mencionado parasitologista, servindo-se de nitrofurâni-
cos, documentou destacados sucessos curativos e preco
nizou esquema com duração de 50 dias. 
As informações de Brener entusiasmaram diversos 
pesquisadores latino-americanos, e m sua maioria radica
dos na Argentina, no Brasil e no Chile. C o m insistência 
mais significativa, Cançado, Cerisola, Coura, Oliveira 
Ferreira, Prata, Rassi e Schenone passaram a interpre
tar as atividades da furazolidona, da nitrofurazona e de 
derivados levógiros da furaltadona, identificados como 
NF-602 e NF-902 e sintetizados na firma "Eaton". Tam
bém participamos dessas indagações, que acima de tudo 
confirmaram a eficácia desses nitrofurânicos, sem ob
tenção de resultados definitivos, e m face à impossibüi-
dade de empregar quantidades elevadas e convenientes, 
diante do desencadeamento de sérios efeitos colaterais, 
traduzidos mormente por sintomas inerentes ao apare
lho digestivo e por preocupante polineuropatia sensitiva. 
Nos roedores citados, 100 mg/kg dados diariamente cons
tituíram a base dos êxitos apurados; no que concerne 
aos doentes, afigurou-se impossível atingir porção como 
essa ou próxima a ela; pelo contrário, os trabalhos ti
veram lugar, por força das circunstâncias, mediante 
aproveitamentode dosagens bem mais singelas. 

Tornou-se então aconselhável seguir dois caminhos: tentar desvendar o mecanismo pelo qual nitrofurânicos são danosos e insistir na procura de constituintes desse grupo químico aptos a exercer efeito antiparasitário, sem gerar transtornos paralelos e inconvenientes, Só o segundo desiderato foi e m parte atingido com o advento do nifurtimox ("Bayer 2502" ou "Lampit"). No nifurtimox, no 349 C 59 e no Ro 7-1051 concen-trarlmfsè ultimamente as atenções dos estudiosos inte» 
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ressados e m fazer progredir as perspectivas terapêuti
cas alusivas à doença de Chagas. A seguir relatamos, sin-
teticamente, dados decorrentes das inquirições levadas 
a cabo sobre as propriedades dessas preparações. 
. Entre os nitrofurânicos, o nifurtimox é, no momen
to, o preferido. N a Argentina e no Brasil está à venda e, 
portanto, nesses países deve ter sido admitido que ele 
já encontra lugar no terreno da utilização assistencial 
rotineira. Não concordamos com essa forma de proce
der porque o estádio de investigação prévia não termi
nou, porque há obrigatoriedade de supervisão de médi
cos experientes quando está e m curso qualquer tentati
va curativa dependente dessa droga e, por fim, porque 
pacientes de outras regiões, esperançosos, providenciam 
compra e m estabelecimentos comerciais argentinos e 
brasileiros, acreditando que os pesquisadores e médicos 
das áreas onde moram acham-se desinteressados ou de
satualizados a respeito do valor do medicamento em 
apreço. 

Por intermédio de muitas tentativas, a maneira de 
receitar adequadamente essa substância foi procurada. 
Não há, a propósito, unanimidade de pontos de vista até 
agora e julgamos cabível crer que aconselhar esquema 
calcado no uso de 8 a 10 mg/kg, cada 24 horas, e m fase 
com três ou quatro meses de duração, conta com res
peitável apoio científico. Crianças poderão receber 15 
mg/kg e a efetividade dos tratamentos não depende sis
tematicamente da observância desses longos prazos e 
período de 30 dias já chegou a ser interpretado como 
suficiente. A par de tais aspectos, enfatizamos as mani
festações de intolerância aguardáveis e traduzidas via 
de regra por angústia, anorexia, cefaléia, convulsão, 
erupção cutânea alérgica até mesmo aparente como eri-
trodermia periférica, tontura e vômito. 

O 349 C 59 é u m 8-aminoquinoleínico obtido por 
"Wellcome Research Laboratories". De acordo com re
lato de Rassi e Siqueira, fundamentado e m cuidadosas 
observações, é dotado de capacidade de opor-se a infec
ção sob responsabilidade do Trypanosoma cruzi e 3 mg/ 
kg, ingeridos e m 24 horas, durante 90 dias, retratam nor
m a válida, entre outras aplicadas e m experimentos que 
contaram com a participação de pacientes na fase agu
da e crônica. Aneroxia, emagrecimento, neutropenia, cia-
nose, epigastralgia, náusea, vômito, queda de pelos, ca
lafrio, anemia e polineuropatia sensitiva complicaram as 
administrações, e m proporção direta com os aumentos 
das doses cotidianas, mas surgindo menos comumente 
quando crianças são medicadas. 
Há pouco, após a efetivação de distintas pesquisas 
que levaram às inferências que delinearam as possibili
dades antitripanossômicas do 349 C 59, houve comuni
cação de que ele, conforme indicaram buscas experi
mentais concomitantes, é teratogênico. Assim sendo, 
indiscutível limitação ao emprego do quinoleínico e m 
tela ficou estabelecida. 
O Ro 7-1051 ou benzonidazol, nitroimidazólico conse
guido pela indústria "Hoffman-LaRoche", no momento 
está granjeando muitas atenções mercê dos dotes que 
exibiu nas avaliações já levadas a cabo. Na realidade, 
tudo faz crer que ele possa prestar serviços notórios, 
havendo então justificativa para os planos estabelecidos 
com o intuito de melhor conhecer o alcance dos prés-timos que esse novo composto tem capacidade de oferecer. Depois de cautelosas prescrições, quando não eram bem conhecidas as premissas que deveriam nortear o estabelecimento das posologias acatáveis, delineou-se situação na qual indicar de 5 a 7,5 mg/kg ao dia, durante dois meses, encontra amparo e m termos de tolerância e eficácia; com 10 mg/kg e esperável influência antiparasitáiia de maior monta, mas os riscos quanto ao aparecimento de danos paralelos tornar-se-ão mais viáveis. C o m o efeitos secundários foram anotados agitação, astenia, dor muscular, erupção cutânea provocada por hipersensibilidade e rotulada por Rassi como dermatite 

pigmentar purpúrica progressiva, febre, indisposição, 
náusea, parestesia, polineuropatia periférica, vertigem e 
vômito. O comprometimento da pele, relacionado clara
mente com dose e tempo de uso, surgiu e m geral no 
sétimo ou oitavo dias após começo de ingestão nas pes
soas aos nossos cuidados; quase sempre ocorre de iní
cio nas mãos, chegou a ser confundido com "ides" e não 
é fácil determinar conduta de ordem prática destinada 
a enfrentá-lo, pois evoluções variáveis processaram-se e 
corresponderam a remissões ou pioras ao vigorar per
sistência do emprego, sendo também lícito concordar 
com suspensão do tratamento ou redução da quantida
de diária recomendada. 
A possibilidade de terapêutica específica da doença 
de Chagas não está estabelecida de forma concreta e de
finida. Os promissores recursos rememorados não repre
sentam ainda conquistas consagradas e, a respeito de
les, são aguardadas mais amplas e prolongadas docu
mentações de cura, definições sobre os esquemas prefe
ríveis e pesquisas relativas aos mecanismos pelos quais 
exercem atividades tóxicas. Entretanto, não é justo es
quecer que já podemos, de fato, controlar graves agres
sões dependentes da modalidade aguda da infecção cha-
gásica, que estamos armados para debelar parasitemias 
preocupantes notadas na vigência de carências imunitá-
rias inclusive provocadas por preparações imunossupres-
soras e, finalmente, que se esboçam trilhas quanto aos 
setores onde ficam quimicamente localizadas substâncias 
escolhíveis. 
Há a convicção de que os doentes na fase aguda da 
parasitose e os na etapa crônica indeterminada ou car
díaca pouco expressiva são os mais apropriados para a 
feitura de observações experimentais de caráter terapêu
tico e, futuramente, os mais beneficiáveis quando for 
indiscutível a disponibilidade de agentes curativos efeti
vos. A inexistência de graves e irreversíveis lesões é o 
esteio desse jeito de pensar, pelo menos se certas hi
póteses patogenéticas, como a neurotóxica de Kôberle, 
que aventa acontecimentos de danos imutáveis muito 
precocemente, não forem acatadas sem discussão. Con
vém ponderar, porém, que muitas deduções e conside
rações advirão da obtenção de u m ou mais compostos 
sem dúvida capazes de eliminar o parasitismo humano 
devido ao Trypanosoma cruzi, englobando decisões acer» 
ca da regressão de anormalidades antes notadas e, ou-
trossim, correlações com as teorias formuladas para ex
plicar como o organismo sofre as desordens sob a res
ponsabilidade do protozoário referido. 
Estimativas clínicas, laboratoriais específicas e ines-
pecíficas, eletrocardiográficas e radiológicas autorizam 
julgamento pertinente ao valor de u m determinado tra
tamento instituído para subjugar a doença de Chagas, se 
bem que a consecução de conclusões finais não é sim
ples, pois características da infecção criam dificuldades 
não encontradas quando muitas outras moléstias sofrem 
arbítrios semelhantes. As avaliações atuais levam e m 
conta, por enquanto e em especial, a negativação para-
sitológica, figurando o xenodiagnóstico como a tática 
mais valiosa e eficiente para juízo desse evento. É in
dispensável valer-se de grandes números de ninfas, e m 
período de controle bastante longo, para evitar dedu
ções criticáveis e equívocas. Mesmo em face à eliminação do protozoário, provas sorológicas, como as de fixação do complemento, de imunofluorescência indireta e de hemaglutinação passiva, permaneceriam positivas, mormente na fase crônica da enfermidade; esta questão, muito e m foco, certamente ficará e m breve esclarecida definitivamente e outras condutas, entre as quais lembramos a pesquisa de anticorpos IgM antitripanos-soma, presumivelmente prestarão subsídios nesse campo de trabalho. Pareceu-nos apropriado complementar as informações antes prestadas com relatos de opiniões de pesqui-
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sadores que se dedicam ao estudo da terapêutica especí
fica da doença de Chagas, expostas e m sessão que sobre 
o tema teve lugar recentemente, e m Campinas, no Esta
do de São Paulo. Tais ponderações, e m prosseguimento 
apresentadas, são as emitidas fundamentalmente acerca 
do controle de cura e da seleção dos enfermos que 
mais judiciosamente podem receber os medicamentos 
possuidores de atividade antiparasitária concernente ao 
Trypanosoma cruzi. 
Aluizio Prata, Anis Rassi, Joaquim Romeu Cançado, 
José Rodrigues Coura e Vicente Amato Neto — Basica
mente, três são os critérios de avaliação dos efeitos de 
u m medicamento no tratamento etiológico da doença de 
Chagas no homem: o clínico, o parasitológico e o soro-
lógico. Dadas algumas particularidades da história natu
ral da doença de Chagas, tais critérios sofrem limitações, 
ora mais, ora menos importantes, devendo-se salientar 
ainda que o valor intrínseco dos mesmos é variável, in
clusive e m função da fase da infecção e m que são apli
cados. 
O critério clínico é de valor bastante limitado, tanto 
na fase aguda como na/crônica. Na aguda, e m virtude 
da regressão espontânea das manifestações clínicas, que 
se dá ao cabo de algumas semanas ou de alguns meses 
na grande maioria dos casos; talvez servissem para ava
liação algo satisfatória os cometimentos com manifesta
ções intensas ou justificadores de mau prognóstico, fi
gurando a meningencefalite e a insuficiência cardíaca 
como exemplos de importantes perturbações. Na etapa 
crônica o mérito da avaliação é mais limitado ainda se 
se considera que as lesões viscerais são, de regra, irre
versíveis e que, às vezes, também pode ser notada, es
pontaneamente ou com tratamento sintomático apenas, 
regressão de algumas alterações; nem o seguimento de 
casos tratados prestar-se-ia a u m completo juízo, dada 
a possibilidade de indivíduos infectados não apresenta
rem evidências de evolução da doença, mesmo sem uso 
de drogas, decorridas algumas décadas da observação 
inicial; apenas teria valor absoluto o reconhecimento de 
evolução da enfermidade após a terapêutica específica, 
fato que estaria a atestar p fracasso do mesmo. 
A pesquisa do Trypanosoma cruzi no sangue, ao exa
m e direto, só é positiva na fase aguda, comumente até 
o fim do primeiro mês de evolução, aproximadamente; 
não serve, portanto, como critério de cura, mesmo nesse 
estádio, prestando-se, porém, para indicar a realização 
ou de provas mais sensíveis, conforme os resultados ob
tidos. 
Dentre os métodos indiretos de demonstração do 
parasito, dispõe-se do xenodiagnóstico e da hemocultura. 
O xenodiagnóstico, de elevada sensibilidade no pe
ríodo inicial da infecção, constitui recurso valioso no jul
gamento dos efeitos terapêutico nesse período; instalada 
a cronicidade, perde grande parte de sua utilidade. 
A hemocultura está a merecer estudos com vistas ao 
aumento de sua capacidade diagnostica; comparada com 
o xenodiagnóstico, é menos laboriosa e onerosa, for
necendo informações mais precoces, a par, entretanto, 
de sensibildade menor. 
A elevada sensibilidade e especificidade dos testes 
sorológicos de fixação de complemento, imunofluores-
cência, hemaglutinação e floculação, confeririam ao cri
tério neles baseado u m valor absoluto, não fosse a pos
sibilidade da existência de "memória" ou "cicatriz" na 
doença de Chagas, hipótese que está a merecer investi
gação. Cumpre ressaltar que, e m ensaios até o presente 
efetuados, o comportamento das provas dessa natureza 
no período pós-terapêutico não tem sido o mesmo para ambas as etapas da infecção, quando relacionado com o xenodiagnóstico; no período agudo os resultados dos 

exames concordam com os do xendiagnóstico, isto é, 
negativam-se ambos ou continuam positivos; já no crô
nico há discrepância, pois as reações têm tendência a 
mostrarem-se persistentemente positivas paralelamente 
a xenodiagnósticos reiteradamente negativos. É destacá-
vel, ainda, o fato de que, espontaneamente, isto é, sem 
a interferência de qualquer medicação, pode ocorrer va
riação no título das reações, inclusive com resultados 
negativos quando as mesmas são seriadamente pratica
das. 
Feitas essas considerações e levando em conta o es
tágio atual de nossos conhecimentos, é válido esquema-
tizar plano para avaliação dos efeitos de u m medica
mento no tratamento da infecção humana pelo Trypano
soma cruzi. Ele pode ser o apresentado a seguir. 
A) Período pré-terapêutico: delineamento do perfil 
parasito-sorológico, para estudo comparativo com o ob
tido após o emprego do composto escolhido, Na fase 
aguda, além da pesquisa direta, que confere o selo diag
nóstico, execução de u m xenodiagnóstico, com quatro 
caixas contendo dez ninfas cada, e das provas sorológi-
cas. Na fase crônica, realização do xenodiagnóstico e dos 
testes que utilizam soro, mensalmente, num total de 
quatro exames. 
B) Período pós-terapêutico: execução do xenodiag
nóstico e das provas sorológicas, seriadamente. Se o tra
tamento teve lugar no período agudo, realização de am
bos os exames mensalmente, interrompendo-se a avalia
ção se o xenodiagnóstico for positivo. Caso contrário, a 
análise deve continuar até que se obtenha negatividade 
consecutiva dos testes séricos e por prazo não inferior 
a 12 meses, que cobre, amplamente, a etapa pré-soroló-
gica. Quando a terapêutica específica sucedeu no estádio 
crônico, efetivação do xenodiagnóstico mensalmente e 
das outras provas citadas trimestralmente, interrompen
do-se o controle se o xenodiagnóstico resultar positivo. 
Se isso não acontecer, prosseguir a estimativa até que se 
consiga, consecutivamente, negatividade ou títulos não 
diagnósticos dos exames sorológicos. 
Aluizio Prata — Nesta reunião estamos apresentan
do muitas informações sobre o tratamento específico da 
doença de Chagas e, de fato, não podemos perder de 
vista o objetivo fundamental do encontro, ou seja, o en
foque atinente ao controle de cura. 
Sem dúvida, devemos tratar doentes com infecção 
aguda pelo Trypanosoma cruzi; eles são preferíveis quan
do e m foco a observação da eficácia de novos fármacos 
propostos e, nessa fase da parasitose, a longa avaliação 
é mais objetiva e realizável da forma já referida. O 
período crônico talvez constitua até outra afecção; no 
entanto, pesquisas de ordem terapêutica com ele rela
cionadas não são descartáveis. 
À seleção dos enfermos cronicamente acometidos, 
não convém escolher os que exibem intensas manifesta
ções. Substâncias atóxicas ou pouco tóxicas permitiriam 
incluir nas observações os com protozoose de tipo clíni
co indeterminado ou com distúrbios não acentuados. 
É necessário estipular sefjuramente o número de xe
nodiagnósticos positivos exigível, à caracterização pré-
terapêutica, nas investigações aqui abordadas. Baixa 
parasitemia permite cura mais fácil. Recorrer a placebo 
não parece muito útil, já que parasitemias, pequenas ou 
grandes, comumente perduram sem modificações. 
O que estamos discutindo não interessa aos médicos 
e m geral, de molde a tornar justa ampla divulgação^ Os 
fatos aqui relatados servem especificamente para am
parar as pesquisas sobre a questão. 
Os resultados finais das hemoculturas demoram e técnicas que foram aprimoradas produzem maiores po-
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sitividades, segundo comunicações recentes documenta
ram; entretanto, ne mtodos os que as adotaram estão 
satisfeitos, podendo ter interferido nessas discrepâncias 
maneiras impróprias de trabalhar. 
Para xenodiagnóstico, ninfas de terceiro e quarto es
tádios do Triatoma infestans são adequadas. Não exis
te uniformidade de opiniões quanto à conveniência de 
praticar esse tipo de exame durante o tratamento. Após 
o emprego do composto sob avaliação, é aconselhável 
realizá-lo mensalmente, durante u m ano, sem deixar de 
incluir provas sorológicas, análise clínica, eletrocardio-
grama e apreciação radiológica no decurso do controle. 
Como já foi citado, cada xenodiagnóstico correspon
de a quatro caixas, com dez "barbeiros" cada uma. Por 
ano, é útil efetuar pelo menos 12 exames. Nos primeiros 
doze meses de apreciação depois de uso do nifurtimox, 
m á ação pôde ser geralmente comprovada. 
Usar o benzonidazol durante 60 ou 120 dias parece 
indiferente. As porcentagens de negativações aos retrata-
mentos são iguais às decorrentes de primeiras adminis
trações; novo emprego do remédio pode, porém, levar 
a bom resultado, não obtido antes. 
Melhor estimativa sorológica, executada através de 
várias modalidades de testes, determinação do nível san
güíneo da droga estudada e utilização do antes referido 
"parasitograma" são medidas estimuláveis. 
Anis Rassi — A duração da fase avaliadora, quanto 
à terapêutica da forma crônica da doença, não está acer
tada, mas deve, inegavelmente, ser longa. Na verdade, 
não temos elementos capazes de defini-la, agora. 
Durante o período de controle os pacientes precisam 
ficar fora de zona endêmica. 
Nas etapas de verificações pós-terapêuticas, provas 
sorológicas tornam-se transitoriamente negativas, com
pondo situações dignas de atenção. 
Para selecionar doentes, antes da prescrição de me
dicamentos, alguns estudiosos do assunto desejam que 
pelo menos dois xenodiagnósticos, entre quatro, resultem 
positivos. Trata-se de critério muito rigoroso, capaz até 
de dificultar enormemente o sucesso da triagem. 
Joaquim Romeu Cançado — Para selecionar doentes 
que permitirão observações de ordem terapêutica, é pro
veitoso dar preferência aos correspondentes e pelo me
nos dois xenodiagnósticos positivos e m quatro, relativa
mente à fase crônica da parasitose; essa conduta não é, 
todavia .unanimemente adotada e apenas u m por vezes 
é tido como suficiente. Ainda quanto a tal tipo de exa
me, é valioso frisar o número de caixas usadas, sendo 
essa cifra mais prestimosa do que a duração das fases 
de seleção e controle; além disso, parece adequado uti
lizar maior quantidade de "barbeiros" e m prazo menor 
e, outrossim, nunca é lícito deixar de mencionar a es
pécie do inseto e o estado ninfal. 
As provas sorológicas, de fixação do complemento, 
hemaglutinação e imunofluorescência indireta, não têm 
evoluído no sentido de negativação após o tratamento. 
Trata-se de fato uniformemente relatado por diversos 
pesquisadores. A propósito desses exames, convém re
correr a modalidades diferentes deles, concomitantemen-
te, u m a vez que discordâncias já sucederam, no período 
agudo, quando praticada u m a só. 
José Rodrigues Coura — Só devem ser tratados os 
pacientes com acometimento qualificado como indeter
minado ou sem cardiopátia avançada. Quando o dano 
cardíaco é intenso, a evolução é má, a curto prazo. 
Utilizar placebo e casos pareados, sem tratamento, 
é cogitável. Essas formas de proceder, contudo, não são 
habitualmente seguidas. 

No que diz respeito à fase crônica da doença de 
Chagas, os compostos agora mais usados terapeutica-
mente não são curativos. Eles possuem capacidade su
pressiva e, por isso, talvez atuem beneficamente. 
Há 18 anos preocupa-se com o problema concernen
te ao tratamento específico da injecção pelo Trypanoso
m a cruzi e reconhece que desconhece, hoje, muita coisa 
sobre o tema. 
"Parasitograma" deverá ser informativo e provavel
mente representará medida progressista. 

Não se afigura prudente recomendar uso de corti
cóide paralelamente à prescrição de droga cuja ativida
de depende de julgamento cabal. 

Vale a pena procurar conhecer o valor de novos tra
tamentos, envolvendo etapas e longos períodos de longo 
decurso. 

Acerca do xenodiagnóstico, não está decidido se é 
melhor efetuá-lo mensalmente, na etapa de controle, ou 
se concentrá-lo e m menor número de ocasiões com subs
tância tática estimulável. Expressar o resultado por "bar
beiro" positivo e examinar os insetos individualmente 
são conselhos dignos de acatamento. 
Vicente Amato Neto — Motivos de várias ordens 
têm impedido que profissionais, interessados em realizar 
convenientes observações concernentes à terapêutica da 
doença de Chagas, possam utilizar suficientemente o xe
nodiagnóstico. Esse tipo de exame é atualmente funda
mental à seleção de pacientes e ao controle de cura e 
nem sempre chega a ser aplicado com a intensidade ne
cessária, já que faltam "barbeiros", existem dificuldades 
para s criação deles em laboratório e e m muitos am
bientes ninguém deseja cooperar, fornecendo e exami
nando os insetos, em contraste com a inegável impor
tância do assunto. Como alternativa, efetuar hemocul-
turas tornou-se eventual solução, mediante emprego de 
técnicas recentemente aprimoradas; não obstante, a efi
ciência apregoada freqüentemente deixa de ser compro
vada por laboratoristas estimulados a realizá-las, talvez 
por influência de condutas impróprias. 
À avaliação pós-terapêutica, ficou claro até agora 
que provas sorológicas apresentam-se por vezes negati
vas na fase aguda, mas nunca na crônica. Comparação 
com a sífilis é lembrada para explicar a diferença, e 
"cicatriz" ou "memória" são palavras empregadas para 
traduzir hipotética justificativa, possivelmente imperfei
ta, pois quanto à enfermidade venérea citada houve en
contro do Treponema pallidum em linfonodos de pessoas 
nessa condição de baixa positividade residual. Na toxo
plasmose, persistência de resultados evidenciando a pre
sença de anticorpos é a regra e a presença do Toxo-
plasma gondi no organismo, duradouramente, vem ser
vindo para interpretar isso; ainda assim, é sensato não 
esquecer que, com muita probabildade, os remédios indi
cados para tratamento dessa protozoose afiguram-se pou
co efetivos. 
Quando determinados os títulos finais, à execução 
da reação de fixação do complemento para o diagnós
tico da doença de' Chagas, verifica-se grande variação 
espontânea. Esse comportamento deve, então, ser cuida
dosamente lembrado, para que erradas deduções não 
ocorram. 
Na fase crônica, anticorpos IgM antitripanossomo, 
procurados por imunofluorescência, parecem não man
ter relação com parasitemia. Não foram evidenciados no 
soro de doentes que propiciaram xenodiagnósticos rei-
teradamente negativos ou positivos. 
Fato de caráter prático é a disponibilidade real de 
medicamentos para o desenvolvimento de estudos sobre o tratamento específico da doença de Chagas. Depois de 
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apregoados e submetidos às investigações comprobató-
rias iniciais, os compostos são cedidos a clínicos que se 
dedicam à questão e as empresas produtoras invariavel
mente controlam o fornecimento, movidos por circuns
tâncias, impedindo que as pesquisas tenham ritmo e cur
so plenos de liberdade. É forçoso coibir essa atuação, 
que geralmente tem conotação comercial e não pura
mente científica. 
Estipular a melhor duração de tapa de controle é 
também essencial. As firmas fabricantes apegam-se a 
fases curtas e requerem, dessa forma, licenciamento para 
uso irrestrito. Cada vez mais está evidente que o nifur
timox e o benzonidazol, apenas para rememorar as subs
tâncias presentemente e m cena, possuem atividade su-
pressora, capaz de tornar difícil a positividade do xe
nodiagnóstico no período de avaliação referente a en
fermos que têm doença de Chagas crônica, surgindo tar
diamente provas de que a infecção parasitária perdura. 
Quando proceder ao "parasitograma" parece bom e 
aconselhável, é sensato não esquecer que os pesquisado
res radicados e m certos lugares e, especialmente, em 
grandes metrópoles, concedem atendimento a doentes 
procedentes de muitas áreas do Brasil e até de outros 
países latino-americanos. Não será fácil, portanto, esti
pular a relação parasita/droga na medida do que se 
considera útil. A multiplicidade de testes a efetuar 
criará sensíveis obstáculos e m trabalhos habituais. 
Nos relatos de resultados imanentes a investigações 
ligadas ao tratamento da doença de Chagas devem fi
gurar casuísticas justas e não obrigatoriamente impres
sionantes pelos números de pacientes considerados. Qua
lidade precisa prevalecer, logicamente, sobre o aspecto 
meramente quantitativo. 
Para saber se medicamentos foram benéficos, a pes
quisa do Trypanosoma cruzi no sangue é encarada como 
medida básica. A validade de exames sorológicos está, a 
respeito, sofrendo especulações; por seu turno, eletro-
cardiograma e provas radiológicas são tidos como pouco 
expressivos. Como é viável contar hoje com novos pro
cessos propedêuticos, tais como ecocardiografia, teste 
ergométrico, eletrocardiografia dinâmica, provas funda
mentadas na ação farmacológica de drogas no sistema 
simpático e calcadas no emprego de radioatividade, há 
necessidade de tentar incluir esses recursos nos progra
mas de avaliação, a fim de não desprezar as melhores 
sensibilidades deles quando dimensionar danos cardía
cos é desiderato perseguido. 
Se resistência do Trypanosoma cruzi a compostos 
for realidade, esse tema deverá merecer programada 
consideração, englobando análises de absorção, níveis 
sangüíneos, relação com doses e metabolização, por 
exemplo. De qualquer forma, caso ela fique patente, es
tará criada dificuldade suplementar no âmbito da tera
pêutica específica da doença de Chagas. 
Não é possível esquecer que uso de placebo nessas 
observações acerca do tratamento da infecção pelo T. 
cruzi pode representar deslize ético, desde que não 
adotadas as providências capazes de não caracterizá-lo. 
Atualmente devem ser tratados os seguintes indiví
duos, com doença de Chagas: a) os agudamente infec

tados e, em especial, os com grave comprometimento; 
b) os com processo pós^transfusional ou pós-transplan-
te; c) os no estádio indeterminado, para tentar impedir 
evolução da enfermidade, Contar com compostos que 
agem curativa ou, pelo menos, supressívamente, é ou-
trossim apoio, e m posição de alerta, e m face a situações 
conectadas com imunodepressão, que criam oportuni
dade para exacerbação parasitária. Neste contexto, é 
obrigatório frisar que a liberação de remédios, para 
venda, gera panorama preocupante, por insinuar, incor
retamente, que a doença de Chagas é terapêutícamente 
incluível nas tarefas assistenciais rotineiras. Persiste 
ainda enorme disparidade entre as dúvidas e m vigor 
quanto ao tratamento da parasitose, experimental e exe
cutado e m seres humanos, e a habitual disponibilidade 
de remédios, passíveis de administração, a qualquer mo
mento e na dependência exclusiva de aquisição nortea
da por simples comercialização. 
Conhecendo a existência de compostos dotados de 
ação anti-Trypanosoma cruzi, enfermos muito preocupa
dos freqüentemente instigam médicos a efetuar as pres
crições ou compram por iniciativa própria os medica
mentos. Fica, assim, desobedecida qualquer orientação 
restritiva, como a apresentada algumas linhas atrás. 
Essa é outra faceta da questão, inegavelmente dotada de 
expressão sob o ponto de vista prático. 
Desde 1962, tentativas de padronizar o controle de 
cura da doença de Chagas estão ocorrendo no Brasil. 
Começaram durante a "Reunião de debates sobre a doen
ça de Chagas", organizada pela Clínica de Doenças Tro
picais e Infectuosas, da Faculdade de Medicina da Uni
versidade do Brasil (Joaquim Romeu Cançado, José Li
m a Pedreira de Freitas e Vicente Amato Neto) e foram 
seguidas por outras contribuições, como as de Aluizio 
Prata, Anis Rassi e Joaquim Romeu Cançado. Todas 
prestimosas, elas podem ser confrontadas com os pare-
ceres consignados nesta reunião e, .devidamente conside
radas as opiniões agora emitidas, sofrerão desejados 
aprimoramentos. 
Comentando esses informes advindos dos clínicos 
Aluizio Prata, Anis Rassi, Joaquim Romeu Cançado e 
Vicente Amato Neto, Geraldo Chaia ponderou que, para 
encurtar a etapa de controle, aumentar o número de 
triatomíneos do xenodiagnóstico parece ser atitude van
tajosa. Sônia G. Andrade referiu que tratamentos lon
gos, efetuados e m etapas, condicionariam a persistência, 
eventualmente, de cepas resistentes. Zigman Brener es
timulou a pesquisa do antígeno circulante, diretamente 
originado do parasita, nessas avaliações destinadas a ve
rificar as qualidades curativas de medicamentos, para 
tanto sendo apropriado recorrer a técnicas capazes de 
revelar mínimas quantidades. Zilton A. Andrade admi
tiu que pacientes com danos cardíacos devem também 
ser tratados, mediante uso de antiparasitário e corti
cóide, para imitar o que sucede e m experimentações com 
animais e perseguir casual melhoria, demarcada por ate
nuação da fibrose, interpretada como viável, a despeito 
da impossibilidade de regeneração da fibra miocárdica; 
complementarmente, salientou que não é lícito liberar 
compostos, para utilização irrestrita, sem cabal com
provação, e m laboratório, das inegáveis virtudes curati
vas deles. 
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TRATAMENTO DA LEpi^NIOSE 
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ÜNITERMOS: . Leishmaniose visceral, tratamento. \ A^ V Antônio Alei Barone 

A leishmaniose visceral, conhecida também como ca
lazar, é doença sistêmica, com características de retícü-
lo-endoteliose, causada por u m protozoário, Leishmania 
donovani. 

Embora em seus aspectos morfológicos e antigêni-
cps sejam indistintas, as características clínicas e epi-
demiológicas permitem distinguir cinco tipos de leishma
niose visceral: tipo indiano, tipo mediterrâneo, tipo neo-
tropical ou americano, tipo do Sul da Rússia e tipo 
Sudanês. Os organismos do gênero Leishmania existem 
em duas formas: u m a forma amastigota, no hospedeiro 
vertebrado e u m a forma promastigota flagelada no inse
to vetor (fêmeas de flebotomíneos). 
No BrasiL o calazar ocorre em todos os estados li
torâneos, do Pará ao Espírito Santo, além de focos iso
lados no Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais; re
centemente foram relatados casos autóctones no Para
ná e em São Paulo. Até 1973 o número de casos descri
tos superava os 5.000, dos quais quase quatro mil no 
Ceará, seguido pela Bahia. A doença incide principalmen
te e m regiões de clima equatorial, tropical ou semi-ári
do, de preferência e m boqueirões, sopés de serra, e vár
zeas. 
A transmissão para o hospedeiro vertebrado, inclusi
ve o homem, se dá pela picada do mosquito infectado. 
No Novo Mundo, os vetores pertencem ao gênero Lutzo-
myia; as fêmeas desses insetos sugam o sangue de cães, 
raposas e do próprio homem e no seu intestino ocorre 
a transformação para formas promastigotas que se re
produzem até causar bloqueio parcial ou total do pro-
ventrículo e esôfago do inseto; ao picar o vertebrado 
suscetível injeta-se u m "embolo" de flagelados na der-
ma. 
O calazar acomete principalmente o grupo etário 
dos 4 aos 14 anos mas ocorre também e m adulto; é doen
ça de ocorrência e m meio rural e predomina no sexo 
masculino, talvez pela maior exposição a que o ho
m e m se submete. 
As manifestações clínicas podem variar desde qua
dros assintomáticos ou oligossintomáticos até formas 
graves e fatais; e m nosso meio são vistos com mais 
freqüência os casos graves de longa evolução, importa
dos de zonas endêmicas e que procuram os grandes cen
tros para tratamento. O início pode ser abrupto, com 
febre alta contínua ou intermitente e sintomas respi
ratórios e gastrintestinais inespecíficos; ou pode ser in-
sidioso, com febre geralmente elevada, irregular, contí
nua ou intermitente, com remissões de u m a ou mais se
manas. Ocorrem também astenia, anorexia e emagreci-
mento que pode levar a caquexia. Ao exame físico cha
m a m a atenção, além da febre, o grande comprometi
mento do estado geral, a palides de pele e mucosa, a 
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hepatomegalia e a volumosa esplenomegalia, além de pe-
téquias e equimoses, micropoliadenomegalia e edema de 
membros inferiores ou generalizado. As causas mais 
comuns de óbito são infecções bacterianas associadas, 
particularmente respiratórias ou gastrintestinais. 
O diagnsótico laboratorial é sugerido pelo hemogra-
m á com paneitopenia e pela eletroforese de proteínas 
com elevado aumehto das gamaglobulinas. A demonstra
ção do parasita é feita á partir de material obtido por 
punção de medula óssea, baço ou fígado, após coloração 
pelo Leishman ou Giemsa; esse material pode ser se
meado em meio de N N N ou inoculado e m hamster por 
via peritonial. As reações sorológicas são pouco utiliza
das com finalidades práticas. 
O diagnóstico diferencial envolve a esquistossómose 
hepatoesplênica, particularmente quando associada a sal-
moneloses de evolução prolongada, a malária, as leu-
cemias e os linfornas. 
TRATAMENTO 

Em nosso meio, as drogas mais utilizadas para o 
tratamento do calazar são os antimoniais pentavalen-
tes. Existem dois compostos usados comumente. Entre 
nós é comercializado o antimoniato de N-metil gluca-
mina (Glucantime, Rhodia), apresentado em ampolas 
de 5 ml de solução a 30%, contendo portanto 0,3 g/ml. 
Outro antimonial pentavalente é o antimônio-gluconato 
de sódio (Pentostam, Wellcome). 
O Glucantime deve ser usado diluído em solução 
glicosada ou fisiológica, e m doses de 60 a 120 m g por 
Kg de peso, gota e gota por via endovenosa. O número 
total de doses varia de 10 a 20, dependendo da evolução 
de cada caso, sendo administradas e m dias alternados. 
A droga apresenta efeitos colaterais e reações tóxicas 
importantes, devendo ser controlados cuidadosamente a 
função renal, hepática e cardíaca. Acreditando que a dro
ga funcione muito mais estimulando o sistema imune 
dos pacientes do que atuando diretamente sobre o agen
te etiológico, alguns autores propuseram u m esquema 
de tratamento simplificado, que consiste na adminis
tração de 10 doses de 5 ml de Glucantime por via in-
tramuscular, aplicadas duas vezes por semana. Tal mé
todo, além de implicar e m menor toxicidade, permiti
ria o tratamento ambulatorial dos pacientes. Entretan
to, e m nossa enfermaria, a utilização desse método não 
propiciou resultados satisfatórios. 
Os critérios de cura incluem avaliação de parâme
tros clínicos (febre, estado geral, esplenomegalia), la
boratoriais (hemograma, eletroforese de proteínas) e 
etiológicos (pesquisa de leishmanias e cultura e m meio 
de N N N ) . 
Algumas formas de calazar, como as do Leste da 
África e do Mediterrâneo são mais resistentes aos anti
moniais pentavalentes, exigindo várias séries de trata
mento ou então a utilização de outras drogas, como as 
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diamidinas aromáticas ou a anfotericina B. As primeiras 
(Pentamidina, Estilbamidina), não existem e m nosso 
meio, não sendo portanto utilizadas. A anfotericina B 
é usada de maneira semelhante a que se utiliza para o 
tratamento da Paracoccidioidomicose, porém e m doses 
totais de 10 a 22 mg/Kg de pêso< A resposta clínica é 
semelhante, porém mais lenta do que com os antimo-
niais. 
Algumas poucas perspectivas tem aparecido na li
teratura e m relação ao tratamento do calazar. U m a 
delas é representada pela utilização dos lipossomos, que 
são partículas esféricas constituídas de lecitina de ovo, 
colesterol e ácido fosfatídico, na proporção de 7:2:1; 
essas partículas, dissolvidas e m clorofórmio e a seguir 
evaporadas, são misturadas à solução de antimonial. 
Quando injetadas na veia, são capturadas pelos órgãos 
ricos e m SRE, principlmente fígado e baço, atuando 
mais intensamente nos macrófagos e m que se localizam 
as leishmanias. 
Um outro grupo de drogas que tem sido exaustiva
mente estudado é representado pelas lepidinas, que são 
derivados de 8-amino-quinoleinas; já foram testados em 
laboratório 274 compostos desse grupo, alguns deles com 
atividade muitas vezes maior do que a dos antimoniais 
e das diamidinas aromáticas contra as leishmanias. 
Por outro lado, não podemos nos esquecer de outras 
medidas auxiliares, que podem ser utilizadas no trata
mento de pacientes com calazar. A manutenção do esta
do geral, através de transfusões de sangue, administra
ção de plasma ou seus derivados e de dietas hipercaló-
ricas e hiperproteicas; excepcionalmente, os pacientes 
podem apresentar pancitopenias muito graves ou mes
m o agranulocitose. Nestes casos há indicação para o 
uso de corticosteróides e até mesmo de esplenectomia. 
Muito importante é o cuidado no sentido da profilaxia 
e tratamento precoce de infecções bacterianas secundá
rias, que podem ser fatais para estes pacientes. É ha
bito em nossa enfermaria internar os pacientes com ca

lazar e m isolamento reverso e observá-los cuidadosa
mente no sentido de surpreender precocemente qualquer 
infecção bacteriana. 
Enfim, segundo Marsden, os nossos conhecimentos 
atuais sobre a leishmaniose assemelham-se ao que sa
bíamos sobre a Doença de Chagas há 15 anos ou sobre 
a malária no fim da segunda Guerra Mundial. Existe 
muito ainda por ser desvendado, especialmente no cam
po da imunidade e das interações parasita-hospedeiro 
e m relação às leishmanioses e m geral. De qualquer for
ma, devemos sempre ter e m mente u m a perspectiva pro-
filática para com essa doença. As medidas nesse senti
do incluem a eliminação dos reservatórios, principal
mente os cães, o tratamento dos doentes, o combate aos 
flebótomos, a educação sanitária e melhoria das habi
tações e, finalmente, o desenvolvimento de uma vacina 
eficaz. 
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TRATAMENTO DA ESQUISTOSSOMOSE 
MANSONI 

ÍJNITEEMOS: Esquistossomose mansoni, tratamento. Süvino Alves de Carvalho * 

1. Considerações gerais 

A esquistossomose mansoni teve a sua origem e 
expansão diretamente correlacionadas com o processo 
de desenvolvimento econômico da sociedade brasileira. 
E m decorrência dos conflitos gerados pela instabilidade 
a mão-de-obra indígena, no processo de produção agrí
cola no período colonial, foram os colonizadores obri
gados a procurar no negro africano a força de trabalho 
necessária à dinamização da cultura canavieira, Originá
rios de vários países africanos (Guiné, Angola, Congo e 
Moçambique), calcula-se que no início (1538) ao térmi
no do tráfico (1888) 4 a 5 milhões de escravos adentra
ram o território brasileiro e c o m eles a esquistossomo
se40. 
A esquistossomose mansoni teve a sua implantação 
inicial e m u m a extensa faixa do litoral, principalmente 
nas regiões onde se processava a cultura canavieira e, 
posteriormente, para todo o território brasileiro. Apesar 
dessa dispersão, sua maior concentração, entretanto, se 
deu nas áreas iniciais da cultura canavieira, principal
mente os estados da Bahia e Pernambuco, traduzidos 
ainda hoje como regiões de alta endemicidade, seguidos 
pelos estados limítrofes. A dispersão da esquistossomo
se, que inicialmente partiu do litoral, foi conseqüência 
dos fluxos de migração interna, condicionados pelos no
vos ciclos econômicos de produção que se sucederam 
ao da cana de açúcar6.9.40. 
Dos focos de origem a esquistossomose se esten
deu aos estados do norte, leste, centro-oeste e sul. A re
gião amazônica, c o m u m a ampla disseminação de pla-
norbídeos e u m grande afluxo de migrantes nordesti
nos, corre o risco de tornar-se u m importante foco e m 
extensão da parasitose. Das unidades da Federação, so
mente no Amazonas, Territórios do Norte, Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul não foram ainda diagnostica
dos casos autóctones da parasitose. 
O Ministério da Saúde, em 1967, estimou em 8 mi
lhões o número de infectados no Brasil. Já e m 1977 vol
tava a estimar entre 8 a 18 milhões, prevalência esta que 
o coloca como a principal área de distribuição da para
sitose no mundo2 7. 
A esquistossomose é uma parasitose onde os reais 
agravos à saúde não estão ainda b e m delimitados, haja 
vista que a grande maioria dos infectados não desen
volve doença clinicamente manifesta, ainda que u m a pe
quena minoria ( I a 7%) evoluam para formas graves. 
Mesmo nestas circunstâncias fatores outros, independen
tes da patogenia da própria parasitose, parecem exercer 
u m papel importante no determinismo clínico-evoluti-
vo da doença. Múltiplas variáveis, ligadas ou não ao pa
rasita, são consideradas c o m o fatores determinantes na 
evolução clínica da esquistossomose ou no seu agrava
mento. Dentre estas variáveis são tidas como mais im
portantes, a carga parasitária, estado nutricional, con-
* Professor-assistente da Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

dições imunológicas, componente racial, tipo sangüíneo, 
virulência da "cepa" do S. mansoni e associação com o 
VÍrUS da hepatite 62,3,8,12,13,15,20,25,28,33,42,43,26. 

Em algumas regiões a esquistossomose pode apare
cer como endemia de grande importância médico-social, 
requerendo assim as medidas pertinentes e exigíveis pa
ra o seu controle. Entretanto, na maioria das áreas de 
ocorrência os setores e m saúde pública podem ter difi
culdades de definir a esquistossomose como problema 
prioritário, quando muitas outras doenças (inclusive a 
desnutrição) estão presentes, com maiores índices de 
morbidade e mortalidade e que seriam decorrentes das 
precárias condições sócio-econômicas prevalentes nas 
áreas e m questão, 
Entendemos que a esquistossomose no Brasil resul
ta de ura conjunto de fatores médico-sanitários e sócio-
econômicos prevalentes principalmente no meio rural 
que devem ser avaliados e resolvidos e m sua totalidade, 
sendo que a quimioterapia empregada isoladamente sem 
a concorrência de outras medidas (transformação no 
modelo sóciõ-econômico, traduzidas por abastecimento 
de água e m qualidade e quantidade, condições habita
cionais satisfatórias, educação e m todos os níveis, in
tegração das populações marginalizadas ao processo pro
dutivo, medidas de engenharia sanitária pertinentes a 
tal finalidade) se tornaria ineficaz para o controle da 
parasitose n. 
2. Tratamento clínico (parasitológico) 
Como vimos anteriormente a quimioterapia em mas
sa na tentativa de controle da esquistossomose, sem 
outras medidas concorrentes, é praticamente ineficaz pe
las peculiaridades próprias do ciclo de transmissão. O 
m e s m o não se pode afirmar com relação a casos clíni
cos restrititos, cujo tratamento, quando indicado, se faz 
necessário. 
A quimioterapia da esquistossomose mansoni vem 
encontrando, ao longo de sua história, dois obstáculos 
que até os dias atuais não foram ainda superados: a to
xicidade e eficácia relativa dos medicamentos até então 
utilizados. C o m a evidência de ações tóxicas ou poten
cialmente tóxicas para determinados órgãos ou tecidos, 
as drogas esquistossomicidas, de u m m o d o geral, tive
ram certa limitação no seu emprego. Quanto a cura pa-
rasitológica surgem, na prática, duas situações de real 
importância: nenhuma droga (até os dias atuais) colo
cada e m uso oferece índice de 100% de cura e, por outro 
lado, surgem dificuldades operacionais (diversidade de 
formas clínicas, raças, idade, intensidade das infecções, 
possibilidade de reinfecções, estado imunitário e prin
cipalmente a falta de uniformidade nos controles de cu
ra) para avaliar sua real eficácia u>36. 
Habitualmente a maioria dos pesquisadores utilizam, 
como critérios de cura parasitológica, coproscópias men
sais, no mínimo de seis, seguidas ou não de biópsia re-
tal. 

~*9-
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Milhares de drogas já foram utilizadas na tentativa 
terapêutica da esquistossomose experimental e humana. 
Mais de 300.000 compostos químicos já foram estuda 
dos e posteriormente abandonados, quer por sua toxici 
dade quer por sua ineficácia24 

Dentre as drogas esquistossomicidas, que tiveram 
sua aplicação na prática e m maior escala, destacam-se 
os seguintes: 

Antimoniais 
Lucanthone (Miracil D) 
Niridazol 
Hycanthone 
Oxamniquine 
Praziquantel 
Procuraremos, e m seguida, estudar cada u m desses 

compostos, enfatizando aqueles que ainda têm aplicabi
lidade terapêutica na esquistossomose mansoni. 
Antimoniais 
Os sais de antimônio foram as primeiras composi
ções químicas a serem empregadas sistematicamente 
contra a esquistossomose. Seus estudos iniciais datam 
de 1915. Entretanto seu emprego mais amplo só veio 
a efetivar-se e m 1918. N o Brasil os estudos datam de 
1920 «i. 
Foram vários os compostos antimoniais (tri e pen-
tavalentes) empregados como esquistossomicidas. A par
tir do primeiro (tártaro emético) outros foram sinteti
zados, sempre na tentativa de se conseguir u m sal de 
menor toxicidade e maior eficácia. Destes o mais utili
zados foi o Antimônio-pirocatecol-dissulfonato de só
dio (Fautina, Reprodal). 
A ação farmacodinâmica dos antimoniais estaria re
lacionada com a inibição da enzima fosfotrutoquinase, 
que regularia a principal fonte de energia do parasita36. 
Segundo os dados de literatura, os efeitos tóxico-co-
laterais variaram de discretos (inapetência, náuseas, vô
mitos, eólicas, astenia e cefaléia) a graves (dispnéia, ta-
quicardia, arritmias, albuminúria, febre, tonturas, alte
rações da função hepática e, por fim óbito). Os índi
ces de cura parasitológica variaram entre 33 e 90% n. 
Lucanthone 

O Lucanthone ou Miracil é um derivado tioxantôni-
co sintetizado e m 1939. A substância é absorvida por 
via digestiva e eliminada pelos rins. Sua ação farmaco
dinâmica seria sobre os órgãos reprodutores dos ver
mes adultos, interferindo sobre a ovoposição, daí, a de
pender da dose empregada, verifica-se, ou a morte do 
parasita ou u m a parada transitória da postura. Pela sua 
eficácia duvidosa (0-88%) e seus intensos efeitos tóxi
co-colaterais (impregnação amarela da pele, distúrbios 
digestivos, cárdio-circulatórios, neuro-psiquiátricos e re
nais) o medicamento foi colocado fora de uso1129. 
Niridazol 
É um derivado nitrotiazólico (-l-5-nitro-2 tiazolil-2-
imidazolidinona), denominado experimentalmente de 
"CIBA 32' 644-BA" e comercialmente de Ambilhar. A 
substância é absorvida por via digestiva e metabolizada 
pelo fígado entre 10 a 15 horas. Sua eliminação é por 
via biliar e urinaria. A ação farmacodinâmica seria so
bre a glândula vitelogênica dos parasitas (principalmente 
nas fêmeas) provocando u m a atrofia somática. Embora 
apresentasse os mesmos inconvenientes que as drogas 
anteriores, o Niridazol teve seu uso mais sistematizado. 
Era ministrado na dosagem de 25mg/kg de peso e m 
duas tomadas diárias durante 5 a 7 dias. Os índices de 
cura variaram de 12,2 a 90,2%, Embora a droga apresen
tasse toxicidade sistêmica (nefro, hepato e cardiotoxi-

cidade) contudo foram os danos neuro-psiquiátricos (ce
faléia, tonturas, tremores, psicose tóxica, convulsão, co
m a e conseqüentemente o óbito) os efeitos mais impor
tantes da toxicidade da droga14.19'32-37. 

Hycanthone 

O Hycanthone é um derivado tioxantônico obtido em 
escala industrial através d ahidroximetilação do Miracil 
D, pela atividade biológica de u m fungo o Aspergillus 
sclerotiorum. Quando ministrado o medicamento é ime
diatamente absorvido, desaparecendo no plasma com ra
pidez e quase totalmente nos tecidos e m 24 horas. Seus 
catabólitos são excretados principalmente pela bilis (40 
a 50%) e pela urina (10 a 15%) e sua distribuição sis
têmica concentra-se principalmente no fígado e rins. Vá
rios estudos demonstraram ser a droga de grande toxi
cidade sistêmica, com reações mais severas para o te
cido hepático e miocárdico, levando e m alguns casos 
ao óbito. Ações mutagênicas, e carcinogênicas foram im
putadas ao medicamento 1,4,18,30,34. 
O Hycanthone foi a primeira droga usada em dose 
única (2 a 3mg/kg de peso por via parenteral) e a que 
melhor ação esquistossomicida apresentou até os dias 
atuais. Após a sua comercialização, o medicamento foi 
empregado e m amplos programas de controle da esquis
tossomose no mundo e, no Brasil principalmente no es
tado de São Paulo. 
Com relação à eficácia a maioria dos trabalhos na 
literatura são concordantes apresentando índices de 80 
a 90% de cura parasitológica 
Por seus graves efeitos tóxico-colaterais e com o 
aparecimento de u m medicamento menos tóxico (Oxam
niquine) o Hycanthone foi circunstancialmente colocado 
fora de uso. 
Oxamniquine 
Richard e Foster, descreveram em 1969 uma série 
de derivados aminometiltetrahidroquinoleínicos com 
ação esquistossomicida. U m desses compostos, denomi
nado UK-3883, quando metabolizado organicamente so
fre uma hidroxilação no grupamento 6-metil, originando 
o 6-hidroximetil-2-isopropilaminometil-7-nitro-l,2,3, 4-te-
trahidroquinoleína, que teve a denominação inicial de 
UK-4271 e posterormente o nome genérico de Oxamniqui
ne. Este composto apresenta elevada ação esquistossomi
cida e sua obtenção e m escala industrial se processa atra
vés da hidroximetilação do UK-3883, pela atividade bio
lógica do Aspergillus sclerotiorum17. 
Estudos levados a efeito em animais de laborató
rio e voluntários humanos, demonstraram que o medi
camento é bem absorvido por via oral e parenteral e que 
a principal via de excreção é a urinaria, através de dois 
metabólitos (6-carboxi e 2-ácido carboxílico). A meia vi
da, medida através de liberação radioativa após admi
nistração oral é de 2 a 6 horas23. 
No início das pesquisas, o Oxamniquine era utiliza
do por via parenteral. Entretanto pela necrose muscular 
que a droga condicionava, passou a ser utilizada por via 
oral. As dosagens variaram de 12;5 a 12mg/kg de peso 
para adultos e 20mg/kg de peso para crianças e m uma 
ou duas tomadas. 
Embora os efeitos tóxico-colaterais do Oxamniquine 
sejam menos intensos que os medicamentos que o pre
cederam, a droga mostrou-se de toxicidade sistêmica 
com alterações funcionais hepáticas, miocárdica e prin
cipalmente para o sistema nervoso central. Os efeitos 
colaterais mais freqüentes são: sonolência, tonturas, ce
faléia, distúrbios neuro-psiquiátricos, náuseas, vômitos 
e e m alguns casos convulsão 7,9,11,21,31. 
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Foram evidenciados efeitos mutagênicos imputados 
ao Oxamniquine4. 

Os índices de eficácia do Oxamniquine (utilizando-se 
os critérios de cura empregados habitualmente) varia
ram e m torno de 50 a 100% de cura parasitológica. Os 
índices mais concordantes situaram entre 70 a 90%. A 
ação terapêutica parece (segundo os dados da literatu
ra) ser melhor e m adultos do que e m crianças, m e s m o 
estas utilizando 20mg/kg de peso9'11-21.31. 
Praziquantel * 

O Praziquantel ou Biltricide (Embay 8440) é u m deri
vado pirazino-isoquinoleínico (2-ciclohexilcarbonil-l, 2, 3, 
6, 7, 116-hexahidro-4H-pirazino 2,1a isoquinoleína-4-one). 
Sua absorção é fundamentalmente gastrointestinal, haja 
vista ser sua excreção renal e m torno de 80 a 85%. A 
concentração máxima nó soro está entre 1 a 2 horas e 
tem u m a vida média de 2 horas. A metabolização da dro
ga e m quase sua totalidade é hepática com eliminação 
renal na forma conjugados enzimáticos 5>22. 

A medicação é administrada por via oral e m dose 
única variando de 40 a 60 mg/kg de peso, sendo relativa
mente b e m tolerada e com efeitos tóxico-colaterais me
nores que o Oxamniquine, sendo que os de maior im
portância estão ligados a discretas alterações de repo-
larização ventricular, discretas alterações das enzimas 
hepáticas, distúrbios gastro-intestinais (eólicas, diarréias, 
disenterias, náuseas, vômitos), cefaléia, tonturas, sono-
lência, exantema alérgico e hipertermia 16,22,35,39 
Os índices de eficácia do Praziquantel (utilizando os 
critérios de cura usados habitualmente) variam e m tor
no de 40 a 8 0 % de cura parasitológica. Os menores ín
dices (como nas medicações anteriores) se referem a 
crianças 10,22,35,39. 
Os cuidados e contraindicações são relativos e estão 
ligados às peculiaridades tóxicas de cada medicamento. 
Contraindicações formais estariam relacionadas com he-
patopatias, nefropatias e cardiopatias graves, doenças 
agudas e crônicas graves e e m qualquer período gesta-
cional. 
* O Praziquantel não foi ainda lançado em escala comercial. 
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NOTICIÁRIO GERAL 

F.D.A. APROVA DROGA 
PARA A DOENÇA AZUL 
O P.D.A. — Food and Drug Administration, entida
de que regulamenta os produtos alimentícios e farma
cêuticos nos Estados Unidos, acaba de aprovar uma no
va droga para a doença azul. 
Desenvolvida pelos laboratórios de pesquisa da Upj-
hon Co., em Kalamazoo, E.U.A., esta é a primeira prosta-
glandina a ser usada para problemas cardiovasculares. 

"A 4roga vem sendo usada experimentalmente desde 
176, e m aproximadamente 1.200 recém-nascidos, porta
dores da doença azul, com grande impacto quanto à me
lhora e m suas condições", declarou o Dr. Joseph J. Urs-
prung, Ph. D. e Diretor de Pesquisas Cardiovasculares da 
Upjohn. 
Combinada com diagnóstico rápido e técnicas de 
micro-cirurgia o Prostin V R — como é conhecida na
quele país — reduziu consideravelmente o índice de mor
tandade nesse grupo de crianças. 
A droga vem sendo especialmente usada para os 
recém-nascidos cuja vida depende da manutenção de 
uma canal de circulação sangüínea, junto ao coração, 
chamado "duetos arteriosus". No feto este canal é uma 
"via direta" com a placenta, através do qual o feto re
cebe os nutrientes e oxigênio, antes do parto. Normal
mente este canal inicia a fechar-se, após o parto, sendo 
substituído pelo sistema respiratório do recém-nascido. 
Manter o "duetos arteriosus" aberto é necessário 
nos recém-nascidos que apresentam bloqueio cardíaco, 
impedindo o fluxo sangüíneo normal do coração aos pul
mões, para ganhar tempo. Este tempo é de grande im
portância seja para que o pequeno paciente possa estar 
em melhores condições físicas para suportar a cirurgia 
reparadora desse bloqueio, seja para que a equipe mé
dica e ó próprio hospital possam oferecer as melhores 
condições para o ato cirúrgico. 

I CONGRESSO MÉDICO-UNIVERSITÁRIO 
DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO CIENTÍFICO DO CEN
TRO ACADÊMICO "OSWALDO CRUZ" 
FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
de 31 de maio a 05 de junho de 1928 

APOIO: 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Pau
lo; Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e Tecno
logia do Governo do Estado de São Paulo. 

PROGRAMA GERAL 

CURSO I — Temas de Doenças Infecciosas e Parasitárias 

de 1." a 4 de junho, das 15:00 às 17:00 hs. 

Local: Anfiteatro A. 

Coordenador: Prof. Dr, Vicente Amato Neto. 

Programa: 

l.°/6/82 — 15:00 hs —- Doença de Chagas. 
Prof. Dr. Vicente Amato Neto. 

2/6/82 — 15:00 hs — Esquistossomose Mansônica. 
Dr. Silvino Alves de Carvalho. 

3/6/82 — 15:00 hs — Malária 
Dr. Marcos Boulos. 

4/6/82 — 15:00 hs — Hanseníase. 
Dr. Estevam de Almeida Neto. 

16:00 hs — Doenças Exantemáticas. 
Dr. David Everson Uip. 

CURSO II — Urgências 
de 1.° a 4 de junho, das 15:00 às 17 hs. 

Local: Anfiteatro B. 

Organizador: Prof. Dr. Dário Birolini. 

Programa: 

1.V6/82 — 15:00 hs — O atendimento do queimado — 
medidas de ordem local e de su
porte. 

16:00 hs — O papel da cirurgia no tratamento 
dos queimados. 
Dr. Urio Mariani. 

2/6/82 — 15:00 hs — Abdome agudo — introdução ao 
problema. 

16:00 hs. — Abdome Agudo — a orientação 
diagnostica, 
Prof. Dr. Dário Birolini. 

3/6/82 — 15:00 hs — Abdome agudo — os princípios 
do tratamento clínico e cirúrgico. 

16:00 hs — Abdome agudo — as principais 
explicações. 
Dr. Rui G. Bevilacqua. 

4/6/82 — 15:00 hs — Diagnóstico do choque — meios 
de identificá-lo e de avaliar a res
posta ao tratamento. 

16:00 hs — Base do tratamento dos estados 
de choque. 
Dra. Mariza D'Agostino Dias. 

CURSO III — Temas em Terapêutica 
de 1." a 4 de junho, das 17hl5' às 19hl5\ 
Local: Anfiteatro A. 
Organizador: Prof. Dr. Charles E. Corbett. 
Programa: 
1.76/82 — 17hl5' — Antibioticoterapia. 

Prof. Dr. Charles E. Corbett. 
2/6/82 — 17hl5' — Antibioticoterapia. 

Prof. Dr. Charles E. Corbett. 
3/6/82 — 17hl5' — Anti-hipertensivos. 

Dr. Emil Sabagga. 
4/6/82 — 17hl5' — Antiarrítmicos. 

Dr. Eurico Thomaz de Carvalho F * 
18hl5' — Cardiotônicos. 

Dr. Antônio C. Pereira Barreto. 
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C U R S O IV — Valvopatias 

de 1.° a 4 de junho, das 17hl5' às 19hl5' 

Local: Anfiteatro B. 

Organizador: Prof. Dr. E. Zerbini. 

Coordenador: Prof. Dr. Noedir Stolf. 

Programa: 

1.76/82 — 17hl5' — Etiopatogenia das lesões valvares. 
Dr. Paulo Lavitola. 

18hl5' — Fisiopatologia das disfunções valva
res. 
Dr. Alfredo Mansur. 

2/6/82 — 17hl5' — Diagnóstico das valvopatias. 
Dra. Walkiria S. Ávila. 

18hl5' — Avaliação ecocardiográfica nas val
vopatias. 
Dr. Juarez Ortiz. 

3/6/82 — 17hl5' — Indicação cirúrgica nas valvopatias. 
Prof. Dr. Max Grimberg. 

18hl5' — Cirurgia conservadora nas lesões 
valvares. 
Prof. Dr. Noedir Stolf. 

4/6/82 — 17hl5' — Substituições valvares por próteses. 
Prof. Dr. Luiz Boro Puig. 

18hl5' — Substituições valvares por válvulas 
biológicas. 
Prof. Dr. E. J. Zerbini. 

CURSO V — II Curso de Temas Básicos em Gastroen-
terologia. 

de 1.° a 4 de junho, das 20:00 às 22:00 hs. 

Local: Anfiteatro A. 

Coordenador: Prof. Dr. Joaquim José Gama Rodrigues. 

Organizador: Dr. Thomas Szego. 

Programa: 

1.76/82 — 20:00 hs — Megaesôfago. 
Fisiologia — Dr. Ivan Ceconello. 
Diagnóstico — Dr. Wilson Pollara. 
Tratamento — Prof. Dr. J. 3. Ga
m a Rodrigues 

2/6/82 — 20:00 hs — Gastrites. 
Quadro Clínico — Dr. Thomas 
Szego 
Aspectos Histopatológicos — Dr. 
Kioshy Irya. 
Tratamento Clínico — Dr. Murilo 
Zeitune. 

3/6/82 — 20:00 hs — Doenças inflamatórias dos cólons. 
Diagnóstico — Dr. Paulo Arruda 
Alves. 
Tratamento Clínico — Dr. Agos
tinho Betarello. 
Tratamento Cirúrgico — Dra. An-
gelita Habr Gama. 

4/6/82 — 20:00 hs — Insuficiência Hepática 
Diagnóstico — Dr. Antônio Atílio 
Laudana. 
Correlação anátomo-clínica — 
Dr. Luiz Carlos da Costa Gayoto. 
Tratamento — Dr. Moisés Mineis. 

C U R S O VI — Doenças Pulmonares 

de 1.° a 4 de junho, das 20:00 às 22:00 hs. 

Local: Anfiteatro B. 

Organizador: Prof. Dr. João Valente Barbas Filho. 

Programa: 

1.76/82 — 20:00 hs — Afecções pleurais. 
Dr. Carlos Verrastro. 

2/6/82 — 20:00 hs — Tuberculose. 
Dr. Roberto Onishi. 

3/6/82 — 20:00 hs — Doença pulmonar crônica obstru-
Prof. Dr. João Valente Barbas 
Filho. 

4/6/82 — 20:00 hs — Tromboembolismo pulmonar. 
Dr. Walter Roberto dos Santos 
Fuentes. 

PALESTRAS 
1. Coronariopatia Aguda 

Dr. Fúlvio Pileggi 
dia 31 de maio, às 19:30 hs. 
Local: Anfiteatro A. 

2. Hipertensão na gravidez: pré-eclampsia e eclampsia 

Prof. Dra. Lenir Mathias 
dia 1.° de junho, das 17:00 às 18:00 hs. 
Local: Anfiteatro C. 

3. Enfoques Alternativos das ações integradas de saú
de e m medicina de primeira linha 

Dr .Ricardo Bruno Mendes Gonçalves. 
dia 1.° de junho, das 18:00 às 19:00 hs. 
Local: Anfiteatro C. 

4. Saúde Ocupacional 

Prof. Dr. René Mendes 
Dra. Marcília Medrado Faria 
dia 3 de junho, das 20:00 às 21:00 hs. 
Local: Anfiteatro C. 

5. Ensino Médico 

Prof. Dr. Oswaldo Luis Ramos. 
dia 5 de junho, das 1,4:00 às 16:00 hs. 
Local: Anfiteatro A. 

MESA REDONDA 

Tratamento Atual dos Diabetes 

dia 5 de junho» das 9:00 às 12:30 hs. 

Local: Anfiteatro A. 

Coordenador: Prof. Dr. Armando de Aguiar Pupo. 

Programa: 

— Metas do tratamento dos diabetes 
Dr. Mileni Josefina Maria Ursich. 

— Dieta e exercícios 
Dra. Maria Elizabeth Rossi da Silva. 

— Uso de hipoglicemiantes orais. 
Dra. Leila Maria Batista Araújo. 

— Esquemas Modernos de ministração de insulina. 
Prof. Dr. Armando Aguiar Pupo. 
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TEMAS LIVRES 

Dias 2 e 3 de junho, das 17:00 às 19:00 hs. 

Local: Anfiteatro C. 

INSCRIÇÕES: a partir de 29 de março até 31 de maio. 
Vagas Limitadas. 

LOCAL: Departamento Científico do Centro Acadêmico 
Oswaldo Cruz'. 
Av. Dr. Arnaldo, 455 — CEP 01246. 

TAXAS: Inscrição no Congresso com direito a 1 curso: 
Acadêmicos sócios do CAOC — Cr$ 600,00 
Acadêmicos não-sócios — Cr$ 1.000,00 
Residentes — Cr$ 1,000,00 
Médicos — Cr$ 1.500,00 

Cursos Extras: 
Sócios do CAOC — Cr$ 200,00. 
Não-sócios — Cr$ 400,00. 

PRÊMIO "OSWALDO CRUZ" 
Regulamento: 

1. Poderão concorrer trabalhos originais de qualquer 
Escola de Medicina do País. 

2. Não poderão concorrer ao Prêmio trabalhos já pre
miados. 

3. Os trabalhos podem ter, no máximo, 6 autores, sen
do, no mínimo, 50% de acadêmicos. 

4. Deverão ser apresentados por acadêmicos nas ses
sões de Temas Livres do I Congresso Médico Univer
sitário da FMUSP. A apresentação deverá ter, no 
máximo, 15 minutos (10 minutos de apresentação e 
5 minutos para discussão). 

5. O Prêmio será dividido e m 2 áreas: 
— Área Clínica ou Cirúrgica. 
— Área Básica. 

6. Os prêmios serão: 
— Prêmio "Oswaldo Cruz", para o 1.° lugar e m área 

clínica ou Cirúrgica — Cr$ 40.000,00. 
— Prêmio "Oswaldo Cruz", para o 1.° lugar e m área 

Básica — Cr$ 40.000,00. 
— 2.° lugar sem distinção de área — Cr$ 20.000,00. 
— 3.° lugar sem distinção de área — Cr$ 10.000,00. 
Além dos prêmios e m dinheiro, serão conferidos Di
plomas pelo Departamento Científico do Centro Aca
dêmico "Oswaldo Cruz". 

7. A Comissão Julgadora será composta por Professo
res de Medicina desta Faculdade, escolhida pela Co
missão do Congresso. 

8. A Comissão Julgadora se reserva o direito de sele
cionar os trabalhos com nível para concorrer aos 
prêmios. 

9. Os trabalhos aceitos para concorrer ao Prêmio terão 
seus resumos publicados na Revista de Medicina. 

10. Os 4 trabalhos vencedores serão publicados na ínte
gra, na Revista de Medicina, com prévia autoriza
ção dos autores. 

11. Os trabalhos poderão ser enviados para o Departa
mento Científico do Centro Acadêmico "Oswaldo 
Cruz", da Faculdade de Medicina da USP: Avenida 
Dr. Arnaldo, 455 — CEP 01246 — Fone: 852-2922 — 
São Paulo. 

12. Prazo de entrega: até o dia 16 de abril de 1982. 
13. Os trabalhos recebidos não serão devolvidos. 
14. Deverão ser enviadas 9 cópias do trabalho datilogra

fadas em espaço duplo, com resumos em Inglês e 
Português, incluindo endereço para correspondência. 

15. Se não houver trabalho vencedor, o Prêmio ficará 
acumulado para o ano subseqüente. 
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ORIENTAÇÕES PARA O USO 

 

Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que pertence 

a um dos acervos que fazem parte da Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP. Trata-se de uma referência a um documento original. 

Neste sentido, procuramos manter a integridade e a autenticidade da 

fonte, não realizando alterações no ambiente digital – com exceção de 

ajustes de cor, contraste e definição. 

 

1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. Os 

livros, textos e imagens que publicamos na Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP são de domínio público, no entanto, é proibido 

o uso comercial das nossas imagens. 

 

2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, você 

deve dar crédito ao autor (ou autores), à Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP e ao acervo original, da forma como aparece na 

ficha catalográfica (metadados) do repositório digital. Pedimos que você 

não republique este conteúdo na rede mundial de computadores 

(internet) sem a nossa expressa autorização. 

 

3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados pela 

Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão 

também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das 

dificuldades existentes para a verificação se uma obra realmente 

encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que 

algum documento publicado na Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP esteja violando direitos autorais de tradução, versão, 

exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 

imediatamente (dtsibi@usp.br). 


