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A.-Sulfonterapia.-A introdu@o das di-amino-di-fe&sulfonas na 
terapêutica, melhorou a sorte senão de todos, ao menos de muitos dos 
hansenianos. Quatro s%o as principais substancias medicamentosas 
pertencentes ao grupo das sulfonas de atividade anti-leprótica: promin 
-di-amino-di-fenil-sulfona di-dextrose sulfonato; promizol-di-amino- 
fenil tiazole sulfona ; diasona-di-sódio formaldeído sulfoxilato di- 
amino-di-fenil sulfona; e sulfetrone-tetra sódio fenil propil amino di- 
fenil-sulfona tetrasulfonato. Após 4 anos de judiciosa experimentacão 
terapêutica com o promin e a diasona, assim se expressou Lauro de 
Souza Lima: “Podern nao ser as sulfonas a medica@0 ideal que todos 
desejamos para a lepra, mas sáo, inegàvelmente, a primeira terapêutica 
realmente ativa, na história da leprologia.” 

Julgamos talvés haja um certo exagero no otimismo da afirma@0 de 
Faget, segundo a gua1 5 anos de tratamento conseguiriam elevar às 
proximidades de 100% a percentagem de negativa&0 total. De qual- 
quer modo, 6 preciso reconhecer que as novas medicapões de radical 
sulfônico assinalaram sensíveis progressos, na terapêutica de lepra. 
Infelizmente, nao sáo constantes os resultados bons, nas formas lepro- 
matosas avan$adas, mas tem sido notório e até brilhante o que, em geral, 
se obtém nas mesmas formas quando incipientes. A soma dos resultados 
obtidos evidencia que, no estado atual dos nossos conhecimentos, sáo 
as di-amino-di-fenil-sulfonas os medicamentos mais eficazes no trata- 
mento de infec@o leprótica. Por isso, a necessidade da sua generali- 
za@ío se impõe, e as sulfonas, ao menos nos dias que correm, realizarn o 
que merecidamente se chama terapbutica de escolha. Vejamos resumi- 
damente os principais efeitos de sulfonoterapia, seus beneficios e aciden- 
tes, para ajuizarmos de seu valor. 

Modificacões clmicas.--A a@o dos novos medicamentos sobre as lesões 
naso-faringo-laringeas 6 decisiva e inconfundíveis. Neste particular, 
náo se conhecem outras drogas de acáo paralela. Verificamos cicatri- 
zacões de úlceras do septo nasal, com absoluta suspensáo da atividade 
inflamat6ria local. As sequelas entáo constatadas, apresentam o 
aspecto banal, comúm a qualquer outra cicatriz, náo sendo possível o 
reconhecimento causal do processo que alí existiu, mostrando-se bacte- 
rioscopicamente negativo o escarificado recolhido do local. Quanto 
& laringe, ja sao sem conta os casos de disfonia em que êsse disturbio 
funcional regrendiu totalmente. Lepromatosos avanqados e af&icos 
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recuperam a fonapio, sob a infduência do tratamento, restabdecendo-se 
a voz como a de qualquer indivfduo normal, sem o mais leve defeito. 
Sobre as lesões oculares, têm esses medicamentos acão igualmente 
benéfica, comportando-se com maior eficiência as sulfonas injetáveis, 
segundo o testemunho da experiência dos leprólogos paulistas. Para o 
lado do revestimento cutâneo, os lepromas e as infiltra$es lepromatosas 
podem regredir de forma absoluta; os primeiros deixam, em geral, 
cicatrizes indeléveis deprimidas, umbelicadas; as infiltra@es, quando 
regridem, deixam muitas vêzes, como sequela, urna pele atrofiada, frouxa, 
e pregueada, como no aspecto senil. Tais resqufcios assentam, as vêzes, 
mas não sempre, sobre um fundo congestionado de totalidade rosea, 
vermelha ou cianosada; tal fato decorre, evidentemente, de fenômenos 
vaso-paralfticos, conseqüências de lesoes irreversíveis das termina@es 
nervosas vaso-constritoras, não sendo convinhável a isso considerar 
hiperemia ativa, de natureza inflamatoria, porquanto não ultrapassam 
os limites de cicatriz e o exame histológico não verifica existência de 
qualquer infiltracáo exsudativa. As adenopatias leprosas regridem com 
a sulfonoterapia. Lauro de Souza Lima assinala, com as sulfonas, 20% 
de cicatrizacáo de males perfurantes plantares náo complicados de necrose 
óssea. 

Tratando dos resultados obtidos no tratamento das formas leproma- 
tosas pelas sulfonas, Lauro de Souza Lima e seus colaboradores, no 
Sanatorio Padre Bento, Estado de Sáo Paulo, registram os seguintes 
dados, publicados recentemente na Revistu Brasileira de Leprologia, 2 de 
junho de 1948: 

Resultados na forma lepromatosa avancada: 
Branqueamento de tôdas as lesões.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% 
Melhoria acentuada.......................................... 24% 
Melhoria discreta............................................ 63% 
Sem alteracáo............................................... 4% 

Resultados na forma Iepromatosa moderada: 
Branqueamento.............................................. 5370 
Muitomelhorados........................................... 34% 
Melhoriadiscreta............................................ 9% 
Semalteracóes............................................... 4% 

Resultados na forma lepromatosa incipiente: 
Branqueamento...........................................~.. 66% 
Muitomelhorados........................................... 14% 
Melhorados....................................,............. 19% 
Peorados.................................................... 0% 

Modificacões histológicas.-Sob a influência do tratamento, entram 
as lesões em franca via de regressáo muitas das vêzes logo ao término da 
primeira serie. Sáo assim, observados esclerose do derma e atrofia das 



358 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

glândulas, diminui@o do infiltrado lepromatoso e dos bacilos que, além 
disso, assumem o aspecto granular. Rath, em Sáo Paulo, observou a 
histologia das lesões lepromatosas em regressão, nos enfermos submeti- 
dos à sulfonoterapia: as celulas de Virchom aumentam de volume, 
entumecem, perdem a nitidez de seus contôrnos, esmaecem e terminam 
desaparecendo. Lauro de Souza Lima observou surto reacional de tipo 
tuberculóide em enfermos lepromatosas, sob a influência das medicacões 
sulfonicas. Trata-se de um fenameno interessantíssimo, porquanto 
testifica alto valor da medicacão que teria a virtude de transformar a 
doenca de urna forma maligna, anérgica, numa outra forma benigna, 
hiperérgica. Infelizmente, tal náo ocorreu, ainda, em nenhum dos en- 
fermos da turma experimental do S. N. L. 

Modiíica@es Bacteriológicas.-Nas formas lepromatosas, a negativa- 
c,%o bacterioscópica, se bem que muitas vêzes conseguida, não se mostra 
geralmente fácil. As melhoras clfnicas sáo mais rápidas e mais acentua- 
das do que as melhoras bacteriológicas. Muitos são os casos em que náo 
se obtém negativacáo, a despeito do emprêgo de elevadas doses de sulfo- 
nas, ate 650 gms. de promin no caso de Schujman e 1,540 gms. do mesmo 
medicamento, em um dos enfermos que integram a turma de experimen- 
ta@o terapktica do S. N. L. A negativa@0 exige de um modo geral, 
um longo tempo de tratamento; tem sido, entretanto, assinalada, em 
varios casos, mórmente nos servicos de Sáo Paulo, onde é largo o emprêgo 
dêstes medicamentos e antiga a sua aplicacáo, desde 1944. Tal depende 
nao so do grau de adiantamento da enfermidade, mas tambem da capaci- 
dade individual de responder ao tratamento. As alteracoes morfológicas 
das bacterias, referidas pelos experimentadores e apontadas como resul- 
tantes do efeito dos medicamentos, carecem interpreta@0 cuidadosa. 
Sobre serem consideradas as formas granulares como degenerativas, e 
quiyá prematuro por não encontrar tal assertiva confirma@0 experimen- 
tal. Sem a necessbia realiza@0 do ciclo de Pasteur, não é possível 
qualificar, com seguranca, a natureza dêsses aspectos bacteriológicos. 
Contudo, um dado que merece registro é o fato dessas formas granulares, 
muitas das vêzes, precederam à negativacáo. Ultimamente têm surgido 
de urna e de outra parte, certa restricáo quanto à negatividade dêsses 
exames bacterioscópicos. 

Está sendo aventado o fato de as sulfonas alterarem a capacidade 
tintorial da fucsina. A negativa@0 seria, assim, nada mais do que um 
artificio de técnica. Posto que mereS;a considera@o esta objecão feita, 
lembramos que também é digno de registro aqueles casos que apesar de 
receberem altas doses de sulfonas durante longo tempo, superior ao de 
um ano, continuam a apresentar positivos os exames bacterioscópicos, 
sem nenhuma altera@0 na coloracáo dos germens. l? o que acontece 
com varios dos enfermos da turma de experimenta* do S. N. L. e, 
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4 notadamente, com aquele ja referido, a respeito das 1,540 gms. de promin 
administradas em 18 meses, mas a bacterioscopia mantém-se inalterável, 

r- 
riquìssimamente positiva. 

Lepromíno reasGes.-Os lepr6logos de São Paulo têm assinalado 
ì, viragens de testes de Mitsuda, d’antes negativos e, que se tornaram posi- 

tivos no decurso do tratamento, evidenciando, assim, um levantamento 
w dos processos gerais de defesa orgânica. Esse interessante fenômeno 

não foi constatado entre os enfermos da turma de experimentacão do 
S. N. L. ao cabo de um ano de aplicacão da sulfonoterapia. Schujman, 
com 4 meses, também nada verilicou nesse sentido, alegando que as 
lepromino reacões efetuadas em todos seus enfermos foi francamente 
negativa tanto a precoce de Fernandez como a tardia de Mitsuda. Con- 
venhamos que 0 seu praso foi muito curto. 

. Modificacões sorológicas.-O Wasserman e o Kahn não apresentaram 
nenhuma modiiica@o no decurso do tratamento dos enfermos de 
Schujman, mantendo em todos o mesmo grau de positividade em 4 meses 
de observacão. Os enfermos da turma de experimenta@o do S. N. L. 
fizeram essas reacões sorológicas ao iniciarem 0 tratamento, mas não se 

. fizeram, ainda, repeticdes das mesmas para apurar as possfveis modika- 
L. @es. 

Acidentes da sulfonoterapia.-Se bem que, de um modo geral, não se 
registrem acidentes serios, não 6 a administrapão dêsses novos medica- 
mentos isenta de perigo. A vigilância médica se impóe durante todo o 
tempo em que as drogas forem aplicadas. A marcha do tratamento deve 
ser controlada pela observa@0 chnica aliada ao subsidio do laboratório 
para contagem global e específica dos elementos do hemograma, doságem 
da hemoglobina e, mais ainda, o exame de urina, afim de apurar possíveis 

. aheracões hepato-renais. Sã;o esses exames repetidos cada 15 ou 20 
dias, conforme o criterio do m&lico assistente. 0 quadro sintomático que 
evidencia intolerância ou intoxiacacão consiste, principalmente, em aste- 
nia, emagracimento, paIidez por vêzes com matiz cianótico ou esverdin- 
hado-forma@0 de methemoglobina-cefalea, nausea e anorexia; 
ligadas à anemia, sobreven a dispnea fácil e a sensacáo de fadiga. 
Rea&0 leprótica costuma ser provocada pela administracáo das sulfonas. 
É importante assinalar as peoras que ocorrem geralmente no primeiro 
trimestre do tratamento. Lauro de Souza Lia assinalou rea@es em 
40% dos casos, enquanto Fernandez e Carboni notaram-nas em 61% dos 
enfermos submetidos à nova terapêutica. 0 primeiro, entretanto, náo 
considera essas reacaes, mórmente quando do tipo eritema nodoso, como 
mal presagio, julgando-as ate benéficas. No caso da rea@0 acompa- 
nhar-se de eleva@0 térmica, acima de 38’5, a medica@ío é suspensa até a 
febre ceder; entáo, nova aplica@0 é recomepada, e se a temperatura de 
novo se elevar, as sulfonas sáo outra vez suspensas, e, são repetidas as 
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tentativas, e com o correr do tempo tais pacientes, gerahnente, adquirem 
. . 

tole&cia. 0 segredo dos sucessos esta pois na insistência do medica- 
mento. Os exames de laboratório põem logo de manifesto as altera@es T 
sanguíneas e urinarias decorrentes de danos tóxicos produzidos por essas 
medicacões no sangue, nos órgãos hemopoeíticos e na célula hepática. .< 

Os norte americanos observaram, experimentalmente, a a@o depri- 
mente das sulfonas sôbre a medula óssea de cobáias. A anemia sôbre- L 

vinda é do tipo hipocrômico. Quando a queda das hematias atinge a cifra 
de 3,500,000, tal contagem 6 considerada um limite ; a medica@0 é, 
entáo, imediatamente suspensa, não devendo ser, sob nenhum pretexto 
continuada enquanto náo se verifique um aumento suficiente que suplante 
aquela taxa. A dosagem da hemoglobina e a determinagáo do valor 
globular representam dados importante de controle da sulfonoterapia. 
Valor globular não superior a 60% desaconselha continuar a administra- 
cáo dêsses medicamentos. 0 exame de urina evidenciara a possfvel 
intercurrência de afec$ies renais e também se a medica@0 prejudica o 
funcionamento hepático. Neste último caso, a benealdeido rea@0 de 
Ehlich é um recurso valioso, para ressaltar a insuficiência hepática de 
maneira precoce. A diminuicáo dos granulocitas e a agranulocitose, - 
felizmente, náo costumam ser observadas; antes, pelo contrário, o que Y 
ternos observado é justamente hiperleucocitose com taxa de granulocitos, 
às vêzes, superior ao normal. Fernandez e Carboni, em alguns casos, 
iniciaram o tratamento apesar do numero de leucocitos inferior ao normal 
e náo observ-- ’ -wstornos ulteriores. A medica@0 protetora, 
quando necessti--,, para corrigir os efeitos tóxicos consiste, principal- 
mente, em extrato hepático, preparados de ferro, vitaminas, etc. A 
revisão que acabamos de fazer sobre os efeitos das sulfonas de atividade 
anti-leprótica, mostra-nos que essas medicacões satisfaeem as mfnimas 
exigências terapêuticas estabelecidas pelo Congresso de Leprologia de 
Havana, que foram assim formuladas, respeitando a redagáo do tradutor : 

(a) Deve existir urna evidência de acão direta ou indireta. 
(b) Os medicamentos devem ser de efic6,cia reconhecida sem causar efeitos I 

tóxicos ou perturbap6es fisiológicas irremediáveis. 
(c) Os produtos devem ser isentos de causar mal estar quando usados. 

< 

(d) Deve ser reconhecida a propriedade de cura ou regreasáo da doenca, tanto 
chica como bacteriolbgicamente; e que esses efeitos comecem a se mostrar 
no decorrer de doze meses. 

B.-A Rongalita na terapêutica da lepra.-Essa substância 6 o metanal 
sulfoxilato de sódio e foi proposta por Rosenthal em 1938 na terapêutica 
da intoxicacáo mercurial. É um agente oxido-redutor de grande ativi- 
dade. Fernandez, de Rosario, ensaiou-o na terapêutica da lepra visando 
atuar diretamente sobre o bacilo de Hansen, perturbando-lhe a vitalidade 
por interferência nas trotas do oxigênio. Os resultados apregoados por 
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. êsse experimentador logo no primeiro semestre de suas experiências- 
melhoria chica e alteracões morfológicas bacilares-náo foram, todavia, 
verificados em 4 dos enfermos da turma de experimenta@0 do S. N. L. 
bem como em 5 outros do Hospital de Curupaití sob os cuidados do Dr. 

F Arruda Gemí. A associa@io da rongalita com diasona, parece vantajosa, 
dando, segundo Souza Lima, reforgo de atividade terapeutica e diminui- 

‘. cáo de efeitos tóxicos. Agrande vantagem da rongalita é náo ser pràtica- 
mente tóxica, dispensando os cuidados tão necessários na sulfonoterapia. 

EVALUATION OF NEW DRUGS IN TREATMENT OF LEPROSY (Summary) 

* 

.? 

2-r 

. 

; 

The four drugs belonging to the sulfone group which have anti-leprotic action 
are Promin, Promizol, Diazone and Sulfetrome. Lauro de Souza Lima states, 
after four years of careful experimentation with promin and diasone that sulfones 
may not be the ideal drug but that they are without doubt the first really effective 
drugs in the history of leprosy. Faget was no doubt over-optimlstic when he 
stated that after five years of treatment, the percentage of negatives was raised 
to practically lOO%, though the use of the new drugs with sulfone radical has 
brought about considerable progresa in the treatment of leprosy, especially in the 
incipient stages, and their use should be more generalized. Briefly, the principal 
effects of sulfone medication, its advantages and possible accidenta it may cause 
are: action on naso-pharyngeal and laryngeal lesiona is decisive and unmistakable 
and more satisfaotory than any other known drug; on the Iarynx, there are in- 
numerable cases of aphonia which recovered completely; ocularlesiona are equally 
benefitted especially when injectable sulfones are used; in cuM&ous leprosy, the 
lepromas and lepromatous infiltrations disappear compIett2~$leprous adenop- 
athies regresa with sulfone treatment. As to histological changes, as a result of 
the treatment many of the lesions show deíinite improvement, frequently immedi- 
ately at the end of the first series. The following are also observed: sclerosis of 
the derma, atrophy of the glands, decrease of the lepromatous infiltrate and of 
the bacilli which, moreover, beoome granular in appearance. Rath (Sáo Paulo, 
Brasil) observed the histology of the lepromatous lesiona in regresaion in patients 
receiving sulfone treatment; the Virchow cella increase in volume, swell, become 
blurred in outline, fade and disappear. Lauro de Souza Lima observed the flare- 
up reaction of the tuberculosis type in lepromatous patients receiving sulfone 

J treatment-the drug seeming to transform the disease from a malignant anergic 
type into a benign hyperergic form. As to bacteriological changes, in leproma- 
tous forms, a negative bacterioscopic examination, although obtained many 

I times is not the general rule. Clinical improvement is much more rapid and 
more accentuated than is bacteriological improvement. In many cases a negative 
test is not obtained in spite of the use of large doses of sulfones up to 650 grams 
of promin in a case described by Schujman and 1,540 grams in one of the patients 

/ of the authors experimental group in the National Leprosy Service. Negative 
1 resulta, as a rule, are obtained only after treatment over a long period. Recently, 

from different sources, it has been suggested that negative bacteriological testa 
are unreliable, as sulfones alter the staining capacity of fuchsine, thus making 

c the negative tests nothing more than a matter of teohnique. Although this sug- 
gestion merits some consideration, the author points out some cases in which in 
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spite of high dosages of sulfones over a long period, exceeding one year, the bac- 
teriological tests continue positive with no alteration in the staining of the germ. 
This has been observed in severa1 of the experimental group in the National 
Leprosy Service and especially in the patient already mentioned who in spite of 
1,540 grams of promin administered over 18 months continues to have unaltered 
bacterioscopic examinations which are richly positive. As to lepramine reactions, 
specialists in Sáo Paulo have described changes in the Mitsuda tests, which from 
negative became positive during the course of the treatment, thus demonstrating 
the heightening of the general processes of organic defense. This phenomenon 
has not been observed by investigators of the National Leprosy Service after a 
year’s use of sulfones. Schujman, after four months, also has not observed such 
changes. Regarding serological changes, during the course of treatment of Schuj - 
man% patients, none were shown in the Wasserman and Kahn tests. 

The administration of sulfones is not altogether free from danger and careful 
medical supervision is necessary at al1 times. Laboratory teste such as blood 
count, hemoglobin tests and urinalyses, should be made very 15 to ‘20 days, at the 
discretion of the physician in charge. Intolerante or toxic symptoms consist 
mainly of asthenia, loss of weight, pallor with a cyanotic or greenish cast at times- 
formation of methemoglobin-headache, nausea and anorexia. Anemia, dispnea 
and fatigue are also present. A leprotic reaction is generally provoked by the 
administration of sulfones and during the 6rst three months of treatment the 
patients generally become worse. Lauro de Souza Lima reported this reaction 
in 46% of his cases, while Fernandes and Carbino noticed them in 61%. In cases 
where the reaction is accompanied by a rise in temperature, above 38.5’ C., the 
medication is suspended until the fever abates; if the fever again rises after treat- 
ment, sulfones are discontinued. Generally, with the repetition of these attempts, 
the patient acquires tolerance of the drug. Protective medieation, whennecessary 
to corre& toxic effects, consists mainly in liver extra&, iron preparations, vita- 
mins, etc. 

II 
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The above summary of the effects of sulfones with anti-leprotic action shows 
that these drugs meet the minimum therapeutic requirements established at the 
Habana Leprosy Congress, as follows: there must be evidente of direct or indirect 
action; the drugs must be of known efhcacy, without causing toxic effects or irre- 
mediable physiological changes; the products should not cause general malaise 
when used; and the clinical and bacteriological signs of cure and regression of the 
disease must be known, and the effect of the drug must begin to appear during the 
first twelve months. 

Rongalite (methanal sodium sulfoxylate) was used by Rosenthal in 1938 in the 
treatment of mercury poisoning. Fernandea tried it in the treatment of leprosy 
hoping it would act directly on Hansen’s bacillus. The resulta obtained by him 
during six months work, clinical improvement and morphological ohanges of the 
bacillus, have not been observed in four of the patients of the experimental group 
of the National Leprosy Service, nor in five others in the Curupaiti Hospital under 
the care of Dr. Arruda Gemí. The association of rongalite with diasone seems to 
be advantageous, as, according to Souza Lima, it increases the therapeutic effects 
and reduces toxic effects. The great advantage of rongalite is that it is practically 
non-toxic. 


