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EFICACIA DO ALBENDAZOT NO TRATAMENTO DA ENTEROBIASE

Vicente AMATO NETO (1), Vera Lucia Pagliusi CASTILHO (2), Antonio Augusto Batuot MOREIRA (Z),
Eunice José de saNT.ANA (p), peilro Luiz silva prNTo (z), Rubens caMpos (2) e

Liliana Aparecida Ararújo PADILHA (Z)

RESUMO

Verificaram os Autores que o albendazol é rnuito eficiente no tratamento da
enterobÍase. usando dose única de 10 mglkg, obtiveram lo0% de curas quan-
do administrararn esse anti-helmíntico a 29 crianças. Foi cornprovada tolerância
bastante satisfatória e o estudo rèaüzado contribuiu para a melhor demarcação
do espectro de atividade antiparasitária do cornposto referid.o.

A enterobíase, infecção parasitária causada
pelo Enterobius vermicularis, é bastante fre-
qüente no Brasil e em vários outros países. O
tratamento específico a ela pertinente pod.e ser,
atualmente, realizado de maneira efetiva e sirn-
ples, por meio de diversos rnedicamentos, en-
tre os quais merecem destaque o mebendazol,
o pamoato de pirantel e o pâmoato de p{rvÍnio.

O albendazol (metil 5 propiitiobenzimida-
zol-2-carbamato), novo composto anti-helmínti
co, vem tendo seu espectro de atividade demar-
cado através de rnúltiplas pesquisas e, no que
concerne a verminoses intestinais humanas, já
ficou demonstrado que ele é eficiente para de-
beiar a ancilostomíase e a ascaridíase, afigu-
rando-se menos valioso em relaçáo à tricoce,fa-
lj¿ss 2,3,5,6,7,8.9,10. euanto à estrongiloidíase, o
resultado terapêutico obtido foi, todavia, desa-
nimador4.

Nesse contexto, torna-se sem dúvida con-
veniente procurar definir se a enterobíase é

curável pelo albendaøol, sobretudo diante da
circunstância antes lembrada, ou seja, a expres-
siva prevalência a ela pertinente.

cDU 616.993. 132.8

INTRODUçÃO

Os inforrnes consignados na presente publi-
caçâo dizem respeito a estudo que teve nexo
com a necessidade citada no parágrafo ante-
rior, convindo frisar que, precedentemente não
aconteceram, a respeito, investigações conclu-
sivas.

MATERIAL E MÉTODOS

Tratamos 29 crianças, dos sexos masculino
e feminino e com idades de um a 11 anos, resi-
dentes em núcleo habitacional denominado Rei.
no da Garotada de Poá, situado no Município de
Poá (Estado de Sáo Paulo). A enterobíase ha-
via sido diagnosticada poucos dias antes, atra.
vés do método da fita adesiva de celofane.

Usamos dose única de 10 mg/kg, adminis-
trada pela via oral, cerca de uma hora após a
refeição matinal. Empregamos comprimidos
fracionáveis com 400 mg(*) e, como controle,
praticamos sete avaliações, em igual núme-
ro de dias sucessivos, desde uma semana depois
do tratamento. A validade dessa forma de agir
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e detalhes âcerca da técnica parasitológica ado-
tada encontram-se especificados em compên-
dio especializador.

RESULTADOS

Verificamos que, valorizado o critério ado-
tado, sucederam 1000/o de curas, uma vez que
nenhum dos exames efetuados após o empre-
go do albendazol mostrou ovos de E. vermi-
cularis.

A tolerância ao remédio utilizado pôde ser
considerada como muito satisfatória, pois náo
tiveram lugar manifestações colaterais dignas
de menção.

DISCUSS.ÃO

Diante do exposto, é possível deduzir facil-
mente que o albendazol mosfrou-se muito apto
a combater a enterobíase, tendo revelado pos-
suir outras virtudes suplementares: looa tole-
rância por parte dos indivÍduos medicados e

capacidade curativa de posologia singela.

Essas conclusões permitem incorporar o
composto em questão à primeira linha dos re-
cursos terapêuticos que se opõem à infecção
d-evida ao E, vermicularis.

E apropriado, a seguir, tentar conseguir
êxito semelhante com prescriçáo de quantidade
menor do remédio, a fim de consumar vanta-
gem solo o ponto de vista econômico.

SIJMMARY

Efficacy of albendazole in the treatment of
enúerobiasis

Albendazole was shown to be very effective
in the treatment of enterobiasis. A cure rate of
1000/o was noticed, when a single dose of 10

mC,/kg'was given to 29 children. The drug was
quite well tolerated by all recipients. This trial
has brought additional evidence of the efficacy
of albendazole as an antihelminthic a,gent, con-
tributing to the proper establishment of its
spectrum of activity.

REI'ERÊNCIAS BIBLIOGRÁI'ICAS

AMATO NETO, V. & COR.REA, L. L. - Exame Para.
sitológico das Fezes. São Paulo, Sarvier, 1980.

AMATO NETO, V.; MOR.EIRA, A. .{. B.; CAMPOS,
R.i LAZZAP"O, E. S. M.; CHIARAMELLI, M. C. G.;
CASTILHO, V. L. P.; GOMES, A. E. C. & PINTO,
P. L. S. - Tratamento da ancilostomÍase por meio do
albendazol. Rev, Insú. Med. trop. São Paulo 25: 42-46,

1983.

AMÀTO NETO, v.; MOREIRA, .4. .4. B.; CAMPOS,
R.i LAZZAPÙO, E. S. M.; ÇHIARAMELLI, M. C. G.;
PINTO, P. L. S.; NISHIOK,4., S. A.; LEITE, R,. M.
& SILVA, G. R. - Tratamento da ancilostomlase,
ascaridíase e tricocefalÍase por meio do albendazol ou
do meþendazol. Rev. Inst. MeiI. trop. .São Paulo 25:
294-299, 1983.

AMATO NETO, V.; MOR,EIRA, ,4.. Á., B.; CHIAR.AMELLI,
M. C. G.; LEME, J. M. T. P.; CHIAI¿AMELLI, D. R,.;
C.AMPOS, R.; PINTO, P. L. S.; SANT'.AN.q., E. J. &
ROCHA, S. - Demarcação da atividade antihelmÍntica
do albendazol: estudo referente à estrongiloidíase hu-
mâna. Rev, Inst. Med. trop. São Paulo 27: 95-98, 1985.

BARANSKI, M. C.; SILV.A., .4. F. & GUIMARá,ES,
L. M. - Tratamiento de las helmintiasis intestinales
con albendazol, un nuevo antihelmintico del grupo de
los benzimidazoles. Estudio doble ciego. Comp. Invest,
Clín. Latinoamer. I (Suppl, 1): 82-89, 1981.

CAMILO-COURA, L.; SOLI, A. S. V. .& ïIIILLCOX, H.
P. F. - Ensayo con albendazol en el tratamiento de
las helmintiasis intestinales de los niños. Comp, fnvesú.
Clín. L¿tino¿mer. I (Suppl.1): ?5-81,1981.

CAMPOS, R.; MORETR.A, A. A. E.; CASTILHO, V. L.
P.; AMATO NETO, V.; GUIZELINI, E. & PINTO, P.
L. S. - Tratâmento da ascaridia.se e da tricocefalíase
por meio do albendazol. Arq. Brasll. Meal, 5l: 185.

186. 1983.

PENE, P.; MOJON, M.; GARIN, J. P.; COULÀUD, J.
P. & ROSSIGNOL, J. F. - Albendazole: a new b¡oad
spectnrm anthelmintic. Double-blind multicenter clinical
trial. Ám. J, Trop. Med, Hyg, 31: 263-266, 1982.

ROSSIGNOL, J. F. - Albendazol: estudios clínicos rea-
lizados en Francia y AJrica Occidental. Informe sobre
1.034 casos. Comp. fnvest. CIín. Latinoamer. 1 (Suppl.
1):117-125,1981.

SCHETTINO. P. M. S. 3¿ ORTECA, I. H. - Ensayo
cllnico doble ciego con albendazol en México. Comp.
Invest. Clín. Latinoamer. 1 (Suppl. 1): 90.98, 1981.

144

10.

R€cebido para publ;cação em 10/1/1985.




