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DEVIDA À HYMENOLEPIS NANA
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RESUMO

Por meio do praziquantel, novo medicamento antihelmÍntico, foram tratad.os
51 indivíduos infectados pela Hymenolepis nana. A dose única usada e administra-
da pela via oral correspondeu a 2E mglkg. sucederam Bg,2% de êxitos, tend.o
ocorrido ,satisfatória tolerância ao compostg utilizado, que se mostrou então bas-
tante valioso no sentido de possibilitar a cura da verminose em questáo. euando
houve emprego de placebo, em relação a apenas ívo das pessoâs consid.eradas
sucedeu negatividade dos exames parasitológicos efetuados como controles.

Quando sensíveis progressos começaram a
ocorrer, depois de 1949, no que concerne ao tra-
tamento de helmintíases intestinais, ficou pa.
tente que, identicarnente a poucas outras, a de-
vida à Hymenolepis nana continuava a repre-
sentar incontestável dificuldade ao ser tentada
a cura através de medicamentos. Os remédios
usados para debelar essa verminose na verda.
de proporcionâvam resultados modestos e. d.e
fato, só começou a suceder mudança da situa-
ção ao serem indicados o diclorofen e o iodeto
de ditiazanina. Esses dois anti-helmínticos me-
thoraram a condição vigente, mas não puderam
ser interpretados como expresrsivamente valio-
sos. A niclosamida, a seguir, passou a consti-
tuir o composto preferível, mesmo tendo que
ser empregado através de esquema com dura-
ção razoavelmente longa.

Informações recentes deixaram patente que
o prazÍquantel, também útil no sentido de bene-
ficiar indivíduos acometidos de outras narasi-
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toses, é muito eficiente para eliminar a infec-
ção humana por Hymenolepis nana. Doses úni-
cas, administradas pela via oral e variáveis de
10 a 25 mglkg, tiveram suas eficácias avaliadas
nesses estudos e as corre¡spondentes a 20 e 25
mg/kg mostraram-se melhores 2,3,4,6. Essas aus-
piciosas verificações levaram-nos a empreender
observações, em São Paulo, acerca da ação des.
se cornposto no que diz respeito à helmintíase
em questão, para ampliação da casuÍstica já di-
vulgada, confronto de deduções, apreciação re-
gional e efetivação de pesquisa mediante adoçáo
de um grupo controle.

MATERIAL E MÉTODOS

Utilizamos comprimidos com 400 ou 600 mg
de praziquantel(*) e tratamos 51 pessoas infec-
tadas pela Hymenolepis nana, tendo o diagnós-
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(*) Emtay 8440, fornecido pela firma "Merck S.A. Indús-
trias Químicas"
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tico da verminose sido estabelecido, por exame
parasitológico das fezes, no máximo 30 dias an-
tes. Por vezes, uma ou mais parasitorses intesti-
naÍs encontravam-se associadas à himenolepíase.
A posologia escolhida correspondev a 25 mg/kg
e sempre fecoÏremos a uma só dose, adminis-
trada no período da manhá, rsob controle de en-
fermeira e após a primeira refeiçáo, efetuada
pelos componentes da casuística em suas resi-
dências, antes de dirigirem-se ao hospital.

Os indivíduos que receberam a droga eram
do sexo masculino ou feminino e as idades deles
variavarn de dois a 43 anos; no entanto, só nove
encontravam-se no grupo dos com 1b ou mais.

Para avaliar a eficácia do medicamento re-
corremos a três análises da matéria fecal prati-
cadas sete, 74 e 2l dias depois da ingestáo do
mejsmo. As técnicas escolhidas foram as de cen-
trífugo-flutuação em sulfato de zinco e de sedi-
mentaçáo espontânea em água. Tal conduta, va-
le a pena frisar, é a recomendada pela Socieda-
de Brasileira de Medicina Tropical 1,s.

A vinte parasitados demos placebo e, no
que concerne a eles, levamos a efeito a mesma
apreciação parasitológica posterior já citada.
Dezenove continuaram infectados e, quanto a
apenas um, as três pesquisas nas fezes não de_
monstraram ovos de Hymenolepis nana. FÍca
patente, então, a sensibilidade do procedimento
que adotâmos, pois somente uma ocorrência de
falsa-negatividade teve lugar, demarcando a por-
centagem de 50/0. Todos os que continuaram
com a helmintíase passaram, logo a seguir, a
compor o grupo dos que tomaram o praziquan-
tel.

BESULTADOS

Levando em conta o critério d.e julgamento
que respeitamos, sucederam 45 (gg28%) êxitos
terapêuticos e seis (11,?6Zo) insucessos. .A, res-
peito dos exames pós-tratamento positivos, de
¿ectamos as seguintes eventualidades: os três
evidenciando ovos - 1; o segundo e o terceiro
evidenciando ovos - 1; o terceiro evidenciando
ovos - 4.

Oito dos tratados relataram sintomas taivez
atribuíveis ao anti-helmíntico. Foram eles cefa-
Iéia, náusea, sonolência e tontura; nem sempre
apareceram concomitantemente, duraram pou_
co e não puderam ser encarados como expres_
sivos e importantes sob o ponto de vista assis_
tencial.
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DISCUSSÃO

Em outras publicações referentes ao tema,
deparamo,s com taxas de curas variáveis de
93,30/o e I00Vo, euando houve escolha da dose
singela de 25 mg,zkg. Nessas informações tor-
nou-se patente que quantidades menores afigu-
ram-se menos eficientes, parecendo todavia que
a de 20 mglkg é outrossim valiosa. A par disso,
tais notificações deixaram claro que a conduta
em tela permite registro de bons resultados, de
forma viável, já que distúrbios paraielos não
comparecem de maneira preocupante 2,3,4 ó.

Conseguimos 88,20/o de.êxitos e, mesmo as-
sim, deduzimos que o.praziqu-antel veio enrique-
cer, concretamente, o âcervo de medicamentos
em vigor para debelar a himenolepíase provoca-
da pela Hyrnenolepis nana. As manife,stações
secundárias que anotamos, constituídas por ce-
faléÍa, náusea, sonolência e tontura, coincidem
com o que outros interessados na questão per-
ceberam; entretanto, na literatura médica dis-
túrbios diferentes desses estão consignados,
sem nexo com gravidade ou significado digno
de maior atenção.

Em quatro oportunidades, só o terceiro exa-
me, ao controle, revelou ovos de llymenolepis
n¿na. Náo é impossível que esse fato d_ependa
de insuficiente ação da posologia empregada so-
bre os cisticercóides, que podem então evoluir,
a despeito do que se pâssa com os vermes atin-
gidos pelo composto alvo agora d.e cogitações.

Como fruto de nossas verificações e dos fa-
tos apontados em comunicações científicas, sur-
ge a convicção de que o praziquantel passou a
ocupar relevante posiçáo no âmbito das medi-
das destinadas a debelar a infecção humana por
Hymenolepis nana.

SUMMARY

Treatment of Hymenolepis nana hurnan infec-
tion wiúh praziquantel

We treated 51 patients infected by Hyme-
nolepis nana with praziquantel, a brand ne.w an-
thelminthic drug, which was administered by
oral route as a single dose of 25 mg,zkg body
weight. Having obtained BB.2% of successful re-
sults and being the tolerance to the d.rug very
satisfactory, we consider praziquantel to be a
valuable weapon in the management of that
worm infection. In the control group, to which
placebo was given, only b.0o/o of individuals be-
came negative.

L. P. - Tratamento, por meio do ptaziquantel,
São Paulo 23r79'81, 1981.
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