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O tratamento específico da doença de Chagas (DC) é realizado com o 
benzonidazol (Bz). Este pode levar a alterações de parâmetros laboratoriais 
podendo ocasionar reações adversas. O presente estudo teve por objetivo avaliar 
os parâmetros hematológicos e bioquímicos de pacientes chagásicos em uso de 
Bz. Tratou-se de um estudo retrospectivo que avaliou alterações laboratoriais e o 
perfil sociodemográfico de 60 pacientes chagásicos crônicos tratados com Bz no 
período de janeiro/2010 a dezembro/2013, atendidos no Serviço de Atenção 
Farmacêutica ao paciente Chagásico do Ceará. Houve um predomínio do sexo 
masculino (55,0%), com idade média 54 anos, baixa renda e escolaridade, 
maioria aposentado, agricultor ou dona de casa. No leucograma, observou-se que 
6,7% apresentaram leucopenia, 1,7% neutropenia e 6,7% eosinofilia. Já no 
eritrograma, observou-se uma diminuição em alguns parâmetros: hemácias 
(8,3%); hemoglobina (3,3%); hematócrito (6,7%); HCM (3,3%); CHCM (8,3%). 
Quanto à bioquímica da função renal, 6,7% apresentaram valores de ureia 
alterados e 8,3% com valores de creatinina alterada. Dos parâmetros de função 
hepática, 5,0% apresentaram alterações em AST (TGO) e 10,0% com alterações 
em ALT (TGP). Observou-se que todos os parâmetros avaliados encontraram-se 
dentro dos valores de referência quando analisados por média e desvio padrão. 
Apenas as alterações no hematócrito, CHCM, linfócitos e ALT durante o 
tratamento foram estatisticamente significantes. As alterações laboratoriais apesar 
de raras são fatores importantes no seguimento do paciente chagásico em 
tratamento com Bz. Dessa forma vê-se a importância da orientação do paciente 
chagásico em tratamento e o seu acompanhamento por um profissional de saúde 
qualificado. 
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