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OS TRATAMENTOS

O uso de Benzonidazol (BZN) e Nifurtimox (NFTX) como

tratamentos antiparasitários para a doença de Chagas está

indicado nas seguintes situações: a) Todos os pacientes

em fase aguda, incluindo a transmissão congênita; b) Após

reativação da infecção por imunossupressão; c) Pacientes

com até 18 anos de idade com doença crônica e; d)

Mulheres em idade fértil com infecção por T. cruzi (com

contracepção durante o tratamento). Existe um consenso

relativo de que o tratamento medicamentoso deve ser

oferecido a adultos com idade entre 19 e 50 anos sem

doença cardíaca avançada, sendo opcional para aqueles

com mais de 50 anos. O tratamento com BZN é

considerado eficaz. No entanto, existem lacunas de

eficácia, com cerca de 80% de pacientes que mantêm

resposta ao tratamento aos 12 meses. Do mesmo modo,

uma proporção de pacientes (10-20%) não completa o

tratamento devido a eventos adversos e à longa duração

do tratamento, o que evidencia uma lacuna de

tolerabilidade.

A doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, é um

problema global com impacto crescente na saúde pública. O

diagnóstico e o tratamento de pacientes infectados são

considerados fundamentais para o seu controle. No entanto,

estima-se que menos de 1% dos pacientes infectados realmente

recebam tratamento. No mundo, aproximadamente 70 milhões

de pessoas estão em risco de contrair a doença; na América

Latina, cerca de 5,7 milhões estão infectadas. Mortalidade e

morbidade significativas são observadas em até 30% das

pessoas cronicamente afetadas.

CHAGAS: UM DESAFIO GLOBAL

Avanços científicos recentes incentivam o desenvolvimento de novas

abordagens terapêuticas para a doença de Chagas, envolvendo diferentes

doses e durações de tratamento com BZN, bem como NEQs e combinações

direcionadas a múltiplos alvos terapêuticos para melhorar a resposta ao

tratamento e reduzir o potencial de resistência. Na busca por um tratamento

que atenda aos pacientes negligenciados, a DNDi prevê a realização de um

estudo fase 3, internacional, multicêntrico e com fins de registro, a ser

desenvolvido em México, Argentina, Bolívia, Colômbia e Brasil nos próximos 4

anos. Na esfera da saúde pública, a fim de reduzir a carga da doença de

Chagas e eliminá-la como um risco social, é essencial incorporar o diagnóstico

e o tratamento na estratégia de saúde, sendo importante para as prevenções

primária, secundária e terciária de dezenas de países.

A ESTRATÉGIA

O progresso tem sido alavancado pela geração de evidências clínicas sobre a

segurança e a eficácia de novos esquemas terapêuticos antiparasitários de

vários ensaios clínicos que avaliam novas entidades químicas. O estudo

BENDITA, realizado pela DNDi na Bolívia, está avaliando novos regimes de BZN,

como monoterapia e em combinação com Fosravuconazol. Um estudo para

avaliar regimes curtos de Fexinidazol está em andamento na Espanha, também

patrocinado pela DNDi. Além disso, o estudo MULTIBENZ, que faz parte do

projeto Berenice liderado pelo Hospital Vall d'Hebron, está em andamento na

Espanha e na Argentina, previsto também para Brasil e Colômbia; o estudo BZN

INTERMITENTE, conduzido na Argentina por HGAEV-INP-FMS e; o ensaio

CHICAMOCHA, financiado por Colciencias na Colômbia, para a avaliação de

BZN e NFTX, estão avaliando a eficácia e a segurança de diferentes regimes de

tripanocidas atuais. Estes ensaios envolvem pacientes adultos na fase crônica da

infecção. O estudo multicêntrico internacional CHICO, patrocinado pela Bayer,

está avaliando a segurança e a eficácia de uma nova formulação pediátrica de

NFTX. Estudos clínicos em andamento, da DNDi, da Rede NHEPACHA e de

outros grupos, estão identificando e validando potenciais marcadores biológicos

de resposta terapêutica em pacientes com doença de Chagas para apoiar o

desenvolvimento clínico.

O DESENVOLVIMENTO CLÍNICO
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