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NEUROTOXICIDADE DO OXAMNIOUINE NO TRATAMENTO DA
TNFECçÃO HUMANA PELO SCHTSTOSOMA MANSONT

SilY¡no Alv€s de CAAVALHO (1), Maria Apüecide SHII{.ANAI.YÁSUDA (2), Vicente AMAI\O NETO (3),
M¿rio SHIROMA (4) e Francisco José Carchedl LUff:tfS (5)

Foram tratados com oxamniquine (dose oral única. de 12,5 a 15 mg e ls a
20 mg/lg de peso, para maiores e menores de 15 a¡ros respectivamente) 180 in-
divÍduos com esquistossomose mansoni, matriculados na clínica de Doenças rn-
fecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina d-a
universidade de são Paulo. As idades varlaram de b a 6s anos e as formas clf-
nico-evolutivas prevalentes foram a intestinal e hepatointestfural. Os principais
efeitos colaterais neuropsiquiátricos foram: sonolência (s0,6%), tontura (AL,L%),
cefaléia (76,Lvo), amnésia transitória (z,z%), alterações de cornportamento (L,I,Tò,
tremores Q,L%) e convulsáo (r,L%). Em 20 indivfduos foi avaliada a neuroto-
xicidade da droga através de eletroencefalografia, antes e após o tratamento.
Ern 3 (L\vo), foram detectados alterações no traçado, sem contudo apresentarem
manifestações clfnicas neuropsiquiátricas. Os resultad.os demonstram ser o oxam-
niquine determinante de efeitos tóxico-cotaterais na esfera neuropsiquiátrica.

RESUMO

cDU 616.995.122

RICHARDS & FOSTERz descreveram em
1969 uma série de derivados aminometiltetrahi_
droquinolelnicos com açáo esquistossomicida,.
Desses compostos o que apresentou maior ati-
vidade foi o UK-BBB3 (2-isopropilaminornetil-6-
metil-7-nitreL,2,3,4,-tetrahidroquinoleína) . Este
composto, quaxrdo metabolizado ofganicamente
sofre uma hidroxilação no grupamento 6-metil,
originando o 6-hidroxometil-2-isopropilaminome-
til-?-nitro, I,2,3,4,-tetrahidroquinoleína. Foi deno-
minado inicialmente de UK-42?1 e posteriorrnen-
fe, com o nome genérico de oxamniquine.

Este cornposto apresenta elevada açáo es-
quistossomicida e sua obtençáo em escala in-
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dustrial se processa através da hidroxllação do
UK-3883, pela atividade biológica do Aspergillus
selerotiorum.

KAYE & WOOLHOUSE 1r, estudando o me.
tabolismo do oxamniquine em animais de labo.
ratório e voluntários humanos, conclufram que
o rnedicamento é bem absorvido por via oral e
parenteral e que a via de excreçáo é a urinária.
através de dois metabólitos (6-carboxi e 2-ápj
do carboxílico). A meia vida. medida atrav(,s
de liberaçáo radioativa no sangue após adrni-
nistração oral é de 2 a 6 horas.

O oxamniquine foi utilizado inicialmente
por via parenteral na dose única de 7,5 mgÆg.
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Por causar forte dor e necrose no local da
aplicaçáo, passou a ser administrado por via
oral (12,5 a 15 mg/kg para adultos e 20 rrrglJrg
para crianças).

De rnodo geral, os trabalhos existentes em
Iitèratura, quase que invariavelmente, caracte-
rizam a droga como altamente eficaz e despro_
vida de toxicidade, esta riltima objeto de dis-
cussão do presente trabalho.

MATERIAL E MÉTODOS

O material em estudo constituiu-se de lB0
pacientes com esquistossomose mansoni, de am-
bos os sexos, corn idade variável de 5 a 65 anos,
matriculados na Clínica de Doenças Infecciosas
e Parasitárias do llospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de São
Paulo. O diagnóstico da esquistossornose, na
totalidade dos casos, foi realizado pela copros-
copia qualitativa e quantitativa. A grande maio-
ria dos pacientes era assintomática (Tabela I)
e a associação mórbida prevalente foi a hiper-
tensão arterial, seguida de outras com menor
freqüência (Tabela II).

As formas clinico-evolutivas predorninantes
foram a intestinal (I) e hepatointestinal (HI).
As formas hepatoesplênica compensada (HEC)
e descompensada (HED), ocorreram com um
número muito menor de indivíduos (Tabela
III). A coproscopia quantitativa mostrou serem
Ieves a maioria das infecções pelo S. mansoni
(Tabela IV).

O oxamniquine foi administrado na dose de
t2,5 a I5 mg/kg para maiores de lb anos e 16
a 20 mg/kg de peso para menores de 15 anos.
Após a administração do medicamento, os pa-
cientes eram colocados em repouso relativo por
4 horas, sempre solo supervisáo da equipe de
enfermagem, orientada no sentido de anotar
clualquer efeito colateral que, eventualmente,
pudesse surgir no período de observação. euan-
do do primeiro retorno (1 semana), os pacien-
tes eram submetidos a rigorosa anamnese, no
sentido de se detectar possíveis efeitos co ate-
rais de aparecimento mais tardio,

Para se detectar possíveis agravos ao siste-
ma nervoso central, forarn realizados em 20
pacientes (com forma clínico-evolutiva intes-
tinal e hepatointestinal) estudo eletroencefa-
lográflco, antes e rlais ou menos 2 horas após
o trata,rnento.

TABELAI
Distribuição do no e 0/o dos pacientes segund.o os sintomas

¡eferidos antes do tratamento com oxarnniquine

Sem queixas
Cólicas ¿bdominais
Obstipação
Diarréia
Anorexia
Fraqueza
Disenteria
Tonturas
Empachamento
Cefaléia
Aumento do abdome
Ilematemese
Náuseas
Disfagia
Hipodesenvolvimento
Dispnéia
Melena
Epistaxis
Sonambulismo
Enurese notuma

Sintomas (*) N.o

103

I4

13

7

o

o

6

4

3

2

I
L

1

( o/o)'

( * ) Alguns pacientes apresentaram um ou mâis sintorus. ,

TABELAII
Distribuição do n." e 0/o dos pacientes trâtados com oxamni_

quine segundo doença.s intercotrentes

57,2

18,9

8,3

?,8

3,9

3,3

3,3

2,8

2,2

t,7

t1

11

1,1

0,6

0,6

0,6

Doenças intercorrentes (*)

Hipefiensão arterial
Cardiopatia chagásica
Outras cardiopatias
Dis¡itmia cerebral
Megaesôfago
B<icio tóxico
Bócio atóxico
Anemia falciformo
Obesidade
Enurese noturnâ
Hipodesenvolvimento
Doença reumatóide
Lupus eritematoso discóide
Púrpura idiopática
Neuropatia heredo-degonerativa
Hérnia de hiato
Trombose do art. retiniana
Oligofrenia
Doença de Hodgkin
Insuficiência vértebro-basilar
Prurido auto-tóxico
Fístula do tireoglosso
PsorÍase
Síndlome do túnel do carpo
Osteoa$rose
Hematúria inespecÍfica
Sem patologia intercorrente

N.o

2t
o

6

6

2

2

2

1
1

I

I
1
f

I
1

1

1

1

1

1

1

1

109

(o/o)

11 d

3,3
3,3

3,3

2,?

1,7

1,1
11

1,1

1,1

1,1

0,6

0,6
0,6

0,6

0,6

0,6

0,6
0,6

0,6
0,6

0,6
0,6
0,6

0,6

0,6

00,5

(*) Patologias intercorrentes
rarn ou não a consulta

diagnosticadas que motlva-
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TABELA III
Distribuiçáo do n.o e 0/o de pacientes tratados com oxamniquine segundo a faixa etária e formas clÍnicas

16-25
26-35
36-45
4D-ÐC

56 e mais

N.o

Total

11

29

19

o

TABELAIV
Distribuição do n.o e 0/o de pacientes tratados com oxamniquine segundo as formas clÍnicas e contagem quantitativa dos

_ ovos de S. mansoni (n.o de ovos/g de fezes) (*)

(Vo)

(14,'l)
(38,?)
(2õ,3)
(12,0)
( 6,?)
( 2,6)

HI

N.o de

N.o

ovos por

fezes

75

26

t7
o

4

Formas
clÍnicas

1o/o)

( 100,0)

(19,4)
(36,1)
(23,1)
( 8,3)
( o,Ð,
( 6,?)

101 - 200

201 - 300

301 - 400

401 - 500

501 e mais

HEC

N.o

'12

t2
6

3

:

(100,0)

(o/o)

(*) 60 indivíduos não reâlizaram a coproscopia quantitativâ

TABELÁ. V
Distribuição do n.o e 0/0 dos pacientes que âpresentaram,
efeitos tóxico-colaterais neuropsiquiátricos após tratamento

com oxamniquine

(52,2)
(26,1 )
(13,0)
( 8,7)

Tot¿l

l3
3

I

5

T{ED

N.o

(26,5)
( 6,1)
( 2,0)
( 8,2)
(10,2)

(o/o)

Efeitos colaterais
neuropsiquiátricos (*) N.o (Vo)

(100,0)

49

r¿o,ol
(40,0)
(20,0)

(Vo)

Sonolência
Tontura"s
Cefaléia
Arrmésia transitória
Alteração de comportamento
Tremores
Convulsáo

o

6

1

( 100,0)

N.o

Total

10

( 16,0)
( 8,0)
(12,0)
( 2,0)
( 8,0)

3',1

ÞD

19
q

7

(100,0)

1o/o)

(20,6)
(36,1)
(23,9)
(10,5)
( 5,0)
( 3,9)

(*) Alguns pacientes apresentatam um ou mais sintomâs
dos relacionados

i:,
RESULTADOS

O oxamniquine de modo geral, foi bem to-
lerado e as reações colaterais surgiram mais
freqtientemente entre 1 a 3 horas após a toma-
da do medicamento. Em nosso estudo somen-
te 5 pacientes apresentaram manifestações im-

¡34

(100,0)

180

(43,0)

(35,?)
( ?,1)

tra,zl

(100,0)

L4

1o/o)

91

'14

29

2

portantes atribtrÍveis ao medicamento, com du'
ração superior a, LZ horas, e se caractetizata,m,
principalmente, por distúrbios neuropsiquiá-
tricos e digestivos. Na maioria dos pacientes
as manifestações foram leves ou de rnoderada
intensidade, traduzidas por: sonolência $O,LVo),
tonturas G0,LVo), cefaléia (16,1:.%) e tremores
(L,LVo), (Tabela V). Entretanto sete pacientes
desenvolveram reações neuropsiquiátricas se-

veras, que a seguir seráo analisadas cada caso
em particular.

CASO 1 - A.R.A., 17 anos, branca, feminina,
portadora de forma intestinal e sem nenhuma
patologia intercorrente. Na anamnese apresen-
tava "crises de esquecimento" que, se valori-
zadas, poderiam sugerir manifestações disrítmi-
ùas tipo pequeno mal. Nunca apresentou des.
maios, com ou sem perda de consciência, ou
crise convulsiva. Foi medicada em jejum com
?50 mg de oxamniquine. Noventa minutos após
a ingestão do medicamento, âp esentou crise

( 100,0)

50,6

4t,t
lÐ,1

11

27

I
1

6

t2

(o/o)

(100,0)

(22,5)
( 6,7)
( 5,8)
( 5,0)
(10,0)

120 (100,0)



cÁRvAl,Ho, s. A. de; SÍIIKANAI-YASUDA, M. A.; A]VIATo NETo, v.; SHIRoMA, M. a, LUccAs, F. J. c. - Neurotoxici.
dade do oxamniquine no tratamento da infecção humana pelo S. mansoni. Rev. Inst. Med. trop. são paulo z?:
132-142, L985.

'¡v fVr*r1nørmna*,"1rl,q
T..ca t1 , /Ï-W!li--/ruJ\ff

-t¡"w.\Jt^^ru¡Wfn//1¡/l^a

W
"tu""ø^'^,Udrui/"ty1rfl,,ffi ft1y¿i¡u¡tyq4i,mr/rytuW1lt@
--

5 EEç re 82a29 ,q4{ - t? 4. 1È.o5.18
Fig' 1(a) - EEG realizado mais ou menos 90 minutos após a crise convulsiva: anormalÍd.ades paroxÍsticas de ca.ráter irritativo anterioÌes (frontais) Inais à direit¿, por vezes com difusáo. Ritmo d.e base no¡mal para a idad.e
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Fig. 1(b) - EEG realizados 14 e 28 dias após a criso convulsiva: o caráter anormal

mente inalterado
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convulsiva, com abalos tônico-clônicos genera-
lizados e perda da consciência, que duraram 15

minutos. No decorrer da crise convulsiva foi

medicada com diazepÍnico. O eletroencefalogra-
ma realizado mais ou menos g0 minutos após
a crise, revelou anormalidade paroxística de ca-
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Fig. 2(a) - EEG reauzado 90 ml¡utos após a crlse convulsive: sinals raros d.e anormalid.ades paroxfstlcas dlfu.

sas frustras, melhor evidenciadâs à ativaçáo pela hlperpnéla

Fo-c.

r
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Fig. 2(þ) - EEG reallzado ? e 28 dias após a crlse convulsiva: EEG pequena amplitud.e, dentro dos ltnites
de normalidade

_c2

Tr-c.

ráter irritativo difuso (Fig. 1(a)). Dois eletro-
encefalogramas realizados 14 e 28 dias após a
convulsão náo apresentaram nenhuma altera-
ção no traçado em relação ao anterior (Fig.

136

l. ' 92
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*/"

1(b)). Pelo padráo dos traçados e a sua per.
sistência, sugeriu ser a paciente portadora de
disritmia cerebral d.e base.
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Fig. 3(a) - EEG sem anormalidsdes artes d.o trata¡uenro

f ts t2.71 lrttrt ] I a.+ i: ?o6qc yár-{^Ja-."-L 9
['ig. 3(b) - EEG apresentando atividade irritativa d.ifusa, frustra, mais à esquerda à hipetpnéi¿, mais ou monos

horas após a medicação

"4

CASO 2 - M.L.VM., 28 anos, branca, femi-
ninâ,, portadora de forma intestinal e sem ne-
nhuma patologia intercorrente ou sintornas su-
gestivos de disritmia cerebral. A paciente re

I ¡o¡v

tz

Eo

I ßô,,v___-;.:_- --.
n- I'L a :\____________n_J._,.,_

cebeu 1000 mg de oiarnniEuine, em jejum. Se-
tenta minutos após, apresentou crise convul-
siva com abalos tônico-clônicos generalizados,
corn perda da consciência que duraram 5 mi-

t37
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Fig. 4(a) - EEG sem anormÊlidades antes do trata.rnento
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l) ¿4 lo'15 rtSS 28 a"-s i,6983I r4-àb.-.1ô Lt 'lFig' a(b) - EEG realizado 2 horas após o tratamento, móstrando sinais sugestivos de anormalidade pa¡oxística

frustta occiþital

nutos. Durante a convulsão foi medicada com
di.azepÍnico. O eletroencefalograma realizado g0

minutos após a crise, revelou sinais de anor-
malidades paroxÍsticas difusas frustras, melhor

r38
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evidenciando à hiperpnéia (F"ig. 2(a)). Dois
eletroencefalogramas realizados ? e 28 dias após
â crise convulsiva náo apresentaram,qualquér
alteração no traçado (FÍS. 2(b)).
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Fig. 5(a) - EEG sem anormalidades ante6 d.o tratamento
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Fig. 5(b) - EEG mostrando sinais raros de anomalidades paroxística difusa frustra, mais ou menos 2 horas após

. tr medicaçáo

CASO 3 - M*A,.NP., 38 anos, preta, feminina, r'as após a medicaçáo pâssou a apresentar vá
portadora de forma intestinal. Não apresenta- rios episódios de vômitos. Medicada com anti
va patologia intercorrente. Foi medicada, em emético parenteral, continuou apresentando vô.
jejum, com ?50 mg de oxamniquine. Três ho- mitos que cessaram 4 horas após a tomada do
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oxamniquine. A paciente recebeu alimentação 5

horas após o tratairlento, tendo recebido âIta
em born estado geral. Ao deixar o Hospital a
paciente apresentou tonturas e, imediatamente,
se,guida de desmaio com perda de consciência,
sem abalos musculares. Foi reencaminhada à
nossa clínica onde foi internada para observa-

çâo. Náo se precisou a duração da perda de
consciência. Já na enfermaria a paciente apre-
sentou novos epìsódios de vômitos e diarréia,
tendo sido medicada sintomaticamente, tendo
alta 24 horas depois, em loom estado geral e

náo apresentando nenhuma queixa. Por condi
çoes operacionais, não foi feito o estudo eletro-
encefalográfico.

CASO 4 - P.S., 29 anos, masculino, funcionário
do Hospital das Clínicas, no setor de caldeiras.
Portador de forrna intestinal sem patologia in-
tercorrente, ou queixas psiquiátricas pregressas.
I4edicado com 750 mg de oxamniquine, apre-
sentou queixas de sonolência e tonturas durante
a observação hospitalar. Após este perÍodo de
4 horas teve alta, náo apresentando qualquer
queixa ou sintoma,. Duas hoiâs depois da alta,
ou seja, 6 horas após a medicação, passou a
apresentar quadro de confusáo mental, amné-
sia, desorientação no tempo e espaço e verba-
lizaçáo desconexa. Embora o quadro decreces-
se progressivamente em intensidade, as mani-
festações persistira.m por mais ou menos 24
horas.

CASO 5 - M.A.N., 29 anos, branca, feminina,
portadora de forma hepatointestinal, sem pato-
iogia intercorrente. Medicada com 750 rng de
oxamniquine, apresentou tonturas e sonolência
no perÍodo de observaçáo hospitalar, tendo alta
aparentemente bem. Logo após (a paciente não
precisou o tempo) passou a apresentar quadro
de confusão mental, amnésia, tonturas e inco-
ordenaçáo motora à deambulação corn defer-
vescência progressiva e duraçáo de mais ou
menos 12 horas.

CASO 6 - R. S., 3B anos, preta, feminina, porta-
dora de forma intestinal, sem patologia inter-
corrente ou queixas neuropsiquiátricas. Medica-
da com 875 mg de oxamniquine, apresentou so-
nolência, tonturas, amnésia transitória e deso-
rientaçáo no tempo e espaço. A duração das
manifestações foi de 6 a 8 horas.

CASO 'l - M.M.N., 30 anos, branca, feminina,
portadora de forma hepatoesplênica compensa'
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da, sem patologia intercorrente. Medicada com
500 mg de oxamniquine, náo apresentou efeitos
colaterais durante a observaçáo hospitalar. Por
sugestáo Ce terceiros, a paciente continuou a
terapêutica por mais 5 dias (500 mg/dia). Na
sexta dose a pacierlte retornou ao ambulatório
em mau estado gerâl, referindo que após a
quarta dose (2000 mg) passou a apresentar con-
fusão mental, amnésia, tonturas, sensação de
flutuação, incoordenação motora, náuseas, có-
licas abdorninais e diurese excessiva. Ao exa-
me clínico, no dia seguinte à última dose (3000

mg) a paciente apresentou-se trêmula, corn bra-
dipsiquismo, amnésia e incoordenação rnotora
à deambulação.

Dos 20 pacientes submetidos ao estudo ele-
troencefalográfico, 3 (I5%) apresentaram al-
terações no traçado (Fig. 3(a,b),4(a,b),5(a,b)),
sem contudo apresentarem manifestações de
comprometimento neuropsiquiátricos.

DISCUSSÃO

A freqüência de indivíduos que apresenta-
ram reações colaterais neuropsiquiátricas foi
elevada. Essas reações foram, na rnaioria, le-
ves e se catacletizatam principalmente por so.
nolência, tontura e cefaléia. Entretanto aþuns
indivÍduos desenvolveram reações mais inten-
sas, traduzidas principalmente por arrmésia
transitória, psicose tóxica e convulsáo (Tabela
V). Os dados de literatura são concordantes
com os nossos, no que diz respeito aos efeitos
colaterais de pequena intensidade, porém, pou-
cos são os relatos de neurotoxicidade grave
corn o emprego do oxamniquine, e, quando exis-
tentes, sáo imprecisos ou mal documentados,
Alguns procuram até eximir o medicamento de
tal toxÍcidade.

COUTINHO & col.:, DOMINGUES & COU-
TINHOó, MOURA ,& co1.r3 detectaram distúr-
bios neuropsiquiátricos (excitaçáo psicomoto-
ra, alucinação, alterações do comportamento) e
alterações eletroencefalográficas, em indivíduos
tratados com oxamniquine. Os Autores justifi'
carâmr que tais manifestações seriam decorren-
tes de "estímulos inespecíficos" da droga em
indivíduos com patologias neuropsiquiátricas
preexistentes.

Outros Autores. realizando estudo eletroen.
cefalográfico pré e pós-tratamento ao oxam-
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niquine, não encontrara,rn alterações, que suge-
rissetrr uma possível neurotoxicidade do medi-
camento (FOSTER,7, SILVA & col. 16, DOMIN-
GUES & COUTINHO6,K-ATZ & col.B,10, PRATA
& col. 14. Entretanto, os p,rimeiros indícios de
uma possível neurotoxicidade mais grave com
o uso do oxamniquine começaram a surgir a
partir de 1976.

CAMPOS E¿ col.2, SHIKANAI ,& col. ts, BI-
NA & SPINOLAl, KATZ,& cot.a, CARVALHO3,
KEYSTONEU e CARVALHO ,& col.+, descreve-
ram reações severas com o uso do oxa,mniqui-
ne no tratamento da esquistossomose, carac-
terizadas por: arnnésia transitória, d.istúrbios
de comportamento, excitação psicornotora, al-
teração da percepção visual, psicose tóxica e
convulsão. Estes achados estáo em concordân-
cia com os resultados obtidos neste trabalho
confirmando a açã,o neurotóxica do oxamniqui-
ne. Por outro lado, torna-se necessário chamar
a atenção para o emprego indiscriminado do
medicamento, sem uma observaçáo médica, pe-
lo menos, nas quatro prirneiras horas que se
seguem à administraçáo do medicamento, face
à elevada incidência de efeitos neurotóxicos do
oxamniquine.

SI]MMARY

Neuroúoxicity of oxamniquine in úhe treatment
of human infecúion due to S. mansoni

One hundred and elghty patients from the
"Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias
do Hospital das ClÍnicas da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo" with man-
sonic schistosomiasis have been treated with
oxamniquine (single oral dose L2.5 - 15 rng or
16-20 mg/kg bo{y 'weight, respectively to pa-

tients younger or older than 15 years o1d). The
patients v'ere 5 to 65 years old and the predo-
minant clinical forms'were intestinal and hepa-
to-intestinal disease. The main neuropsychia-
tric side effects 'were: drowsiness (50.67a), diz-
ziness (4L.1.Vo), headache (L6.1Vo), temporary
amnesia (2.2%), behaviour disturbances (L.7% ),
chills ( 1.1 % ), seizures ( 1.1'0lo ) . In 20 patients
the neurotoxicity associated with the drug has
been evaluated comparing the electroencephalo-
gram before and after the treatment. Altera-
tions have been detected in 3 (150/o) þut were
not associated'with neuropsychiatric manifes-

tations. The results show that oxamniquine
determines toxic side effects in the neuropsy.
chiatric area.
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