
HEPATOTOXICIDADE POR ALBENDAZOL 

INTRODUÇÃO 
 

 O diagnóstico de hepatite aguda é confirmado por níveis séricos 

elevados de aminotransferases; 

 A atividade pode ser 100 vezes o normal e nenhum outro teste 

bioquímico demonstrou ser melhor; 

  Diferentes etiologias têm apresentação clínica semelhante, como as 

hepatites por vírus hepatotrópicos, lesão hepática induzida por droga e 

hepatite autoimune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 
   

 Relatar caso de hepatite aguda por Albendazol e alertar sobre este 

efeito adverso pouco descrito na literatura.  

RELATO DE CASO 

Mulher de 36 anos refere “problema no fígado”. Há 3 semanas iniciou com 

febre de 38ºC, mialgia e odinofagia. Evoluiu com colúria, astenia e 

náuseas. Refere ter utilizado Albendazol antes do início do quadro e que 

faz uso anual da medicação sempre no verão. História de insônia e quadros 

recorrentes de diarreia, febre, mal estar, mialgia e icterícia durante 3 anos 

consecutivos entre os meses de Novembro e Janeiro. Pai hipertenso. Nega 

tabagismo, etilismo, transfusões sanguíneas, uso de drogas ilícitas. Ao 

exame físico apresentava-se anictérica, sem estigmas de hepatopatia, 

flapping ausente. Os exames laboratoriais são demonstrados nas tabelas 1 

e 2. 
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Figura 2 –  Biopsia hepática demonstra (A) arquitetura geral preservada, (B) 
Espaço porta conservado, poucos mononucleares, placa limitante intacta, (C) Leves 
alterações lobulares e (D) Parênquima com leves alterações, poucos mononucleares. 

MÉTODOS 

   

 Trata-se de relato de caso com coleta retrospectiva de dados em 

prontuário. 

 A paciente em questão era assintomática e fez uso de Albendazol empírico, 

sem prescrição médica. Os episódios de alteração das enzimas hepáticas 

coincidiram com o período em que fez uso da medicação. Os exames 

complementares afastaram hepatites virais, hepatite autoimune, doença de 

Wilson e hemocromatose como etiologia do processo.  

 A biopsia demonstrou que não havia hepatopatia subjacente aos quadros 

de hepatite aguda, excluindo a possibilidade de uma hepatite autoimune 

soronegativa. 

 Excluídas outras causas, a hipótese mais provável para o caso é de 

hepatite medicamentosa por Albendazol. Embora aumentos transitórios das 

aminotransferases seja um efeito adverso comum (>10% dos casos), a 

prevalência de hepatite por esta droga é <1%. 

 Portanto, é preciso enfatizar cautela no consumo de medicamentos sem 

prescrição médica, considerando que podem apresentar eventos adversos, 

por vezes graves. Nesse caso, a doença hepática aguda recorrente poderia 

ter sido evitado. Dado seu uso frequente, salientamos a importância de 

alertar os profissionais de saúde quanto ao pontencial risco de 

hepatotoxicidade do Albendazol e o risco do uso empírico dessa medicação. 

Tabela 1 - Bioquímica Hepática 

Hemoglobina (g/dL) 12,8 

Hematócrito (%) 38,7 

Leucócitos (/mm3) 4.830 

Plaquetas (/mm3) 180.000 

AST (U/L)  1304 

ALT (U/L)  2220 

FA (U/L)  158 

GGT (U/L)  123 

BT (mg/dL) 5,89 

BD (mg/dL) 3,89 

TAP 71% 

Tabela 2 - Laboratório 

Anti-HCV negativo 

Anti-HAV IgG e IgM  negativos 

HBsAg negativo 

Anti-HBc IgM e IgG  negativos 

Anti-HIV negativo 

FAN negativo 

Anti-músculo liso  negativo 

Anti-LKM1 negativo 

AMA <1/20  

Ceruloplasmina (mg/dL) 27,7 

Ferritina (µg/L) 145 

Saturação da transferrina 49%.  

Figura 1 – Evolução das aminotransferases após suspensão da droga e 
reexposição, dez meses depois. 

Após suspensão da medicação evoluiu com melhora gradual e normalização 

laboratorial. Devido a uma exacerbação 60 dias após a suspensão da droga e 

dez meses depois, após reexposição (figura 1), a paciente foi submetida à 

biópsia hepática que revelou alterações reativas mínimas e inespecíficas. 

 

DISCUSSÃO 

 

 A lesão hepática induzida por droga (LHID) é uma doença de apresentação 

clínica variável, com um espectro que varia de assintomática a insuficiência 

hepática e até doença hepática crônica. É uma condição pouco  reconhecida e 

seu diagnóstico é de exclusão, baseado na história clínica, antecedente de uso 

de drogas, avaliação do perfil bioquímico hepático e exclusão de outras 

possíveis causas de doença hepática.  


