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RESUMO
Verificaram os Autores que o albendazol é rnuito eficiente no tratamento da
enterobÍase. usando dose única de 10 mglkg, obtiveram lo0% de curas quando 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.

INTRODUçÃO
A enterobíase, infecção parasitária causada
pelo Enterobius vermicularis, é bastante freqüente no Brasil e em vários outros países. O
tratamento específico a ela pertinente pod.e ser,
atualmente, realizado de maneira efetiva e sirnples, por meio de diversos rnedicamentos, entre 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 demarcado através de rnúltiplas pesquisas e, no que

concerne a verminoses intestinais humanas, já
ficou demonstrado que ele é eficiente para debeiar a ancilostomíase e a ascaridíase, afigurando-se menos valioso em relaçáo à tricoce,falj¿ss 2,3,5,6,7,8.9,10. euanto à estrongiloidíase, o
resultado terapêutico obtido foi, todavia, desanimador4.
Nesse contexto, torna-se sem dúvida conveniente procurar definir se a enterobíase é
curável pelo albendaøol, sobretudo diante da
circunstância antes lembrada, ou seja, a expressiva prevalência a ela pertinente.

Os inforrnes consignados na presente publicaçâo dizem respeito a estudo que teve nexo

com a necessidade citada no parágrafo anterior, 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, residentes em núcleo habitacional denominado Rei.
no da Garotada de Poá, situado no Município de
Poá (Estado de Sáo Paulo). A enterobíase havia sido diagnosticada poucos dias antes, atra.
vés do método da fita adesiva de celofane.
Usamos dose única de 10 mg/kg, administrada 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 número de dias sucessivos, desde uma semana depois
do tratamento. A validade dessa forma de agir
(*

) Medicamento fo¡necido pela firma "Seârle do
S/4" (São Paulo, Brasil),

Brasil

Hospital dûs Cunicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de Sáo Paulo. Laboratório de Investigação Médic¿
(1)

-

Chefe

Pa¡asitologia

do Laboratório de Investigação Médica

-

Q' Membro do Laboratório de Investigaçáo Médica -

Parasitologi.a

Parasitologia
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