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RESUMO. O estudo teve como objetivo identificar a ocorrência de efeitos adversos durante o acompanha-
mento da terapia antiparasitária em indivíduos de um bairro de Cascavel – Paraná, Brasil, no período de
março a junho de 2005. A Amostra foi constituída de 63 pacientes parasitados submetidos a quimiotera-
pia. Dentre os 40 pacientes tratados, 27 apresentaram efeitos adversos, onde o Albendazol respondeu por
77,78% e o Metronidazol 22,22% dos casos. Todos os pacientes com diagnóstico positivo aderiram ao tra-
tamento, sugerindo que a orientação farmacêutica continuada, enquanto processo educativo pode ter con-
tribuído para a adesão a terapêutica prescrita. 
SUMMARY. “Pharmacotherapeutic follow-up and adverse effects frequency at use of antiparasitics in health pri-
mary attention, Southwest of Paraná, Brazil”. The aim of this study was to identify the occurrence of adverse ef-
fects during the accompaniment of antiparasitics therapy  in individuals of a neighbor at Cascavel – Parana, dur-
ing from March to June of 2005. The samples was constituted of 63 individuals with parasitiases submitted to
chemotherapy. Of the 40 patients treated, 27 showed side effects, with the Albendazole responsible for 77.78%
and the Metronidazole 22.22% of the cases. All patients with positive diagnostic adhered to treatment, suggesting
that the continued pharmaceutical orientation, while educative process, can have contributed with the adhesion to
prescribed therapy. 

INTRODUÇÃO
A freqüência das infecções parasitárias no

Brasil é muita elevada, porém, essa relação varia
de acordo com a região e condições de sanea-
mento básico, fatores sócio-econômicos, idade,
grau de escolaridade e outras as quais os indiví-
duos se enquadrem 1.

Os principais protozoários que acometem os
seres humanos são: Giardia lamblia e a Enta-
moeba histolytica/dispar, responsáveis pela giar-
díase e amebíase, respectivamente 2. Para o tra-
tamento dessas parasitoses, o fármaco mais
prescrito aos pacientes no serviço público de

saúde no Brasil é o metronidazol 3,4. Os efeitos
colaterais deste fármaco raramente apresentam
gravidade, os mais comuns correspondem à ce-
faléia, náuseas, boca seca e gosto metálico, rara-
mente ocorrendo vômitos, diarréia e desconfor-
to abdominal 5.

Dentre os principais exemplos de vermes
que vivem no intestino destacam-se a Taenia
sp., Hymenolepis nana e os nematóides intesti-
nais. Para o tratamento das helmintíases o Al-
bendazol é o principal fármaco 6, sendo que em
doses elevadas tem sido associado à ocorrência
de efeitos tóxicos graves, o que às vezes pode
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limitar o seu uso. Os efeitos adversos podem se
manifestar  como desconforto intestinal, vômi-
tos, náuseas e distúrbios gastrintestinais 7.

A percepção dos efeitos adversos durante o
uso do medicamento pode provocar a não ade-
são do paciente ao tratamento 8. Para garantir o
uso racional de medicamentos e a adesão à te-
rapêutica prescrita, orientação farmacêutica de-
ve ser instituída como forma continuada pelos
profissionais de saúde à população. Neste senti-
do, a comunicação do farmacêutico com o pa-
ciente pode fornecer a motivação necessária pa-
ra o tratamento terapêutico 9. A obtenção do su-
cesso em um tratamento medicamentoso está
relacionada com o nível de informação que o
paciente possui acerca do medicamento 10. So-
mando-se a boa comunicação, o relacionamento
positivo farmacêutico-paciente na farmacotera-
pia, pode minimizar os problemas relacionados
ao uso dos fármacos 11-13. 

Estudos de acompanhamento da terapia far-
macológica revelam-se eficientes na educação
em saúde em relação à utilização de medica-
mentos 9,14. A educação em saúde enquanto es-
tratégia de promoção do uso adequado de me-
dicamentos é um passo relevante na complexa
cadeia terapêutica farmacológica. Essa estratégia
é um importante fator na prevenção de infec-
ções parasitárias 15,16. 

O estudo teve como objetivo identificar a
ocorrência de efeitos adversos durante o acom-
panhamento quimioterápico com albendazol e
metronidazol em pacientes de um serviço de
atenção primária em saúde.

MÉTODOS 
Trata-se de um inquérito farmacoepidemioló-

gico, realizado com famílias de baixa renda, re-
sidentes no Bairro 14 de Novembro, Cascavel –
Paraná, Brasil, no período de 15 de março a 14
de junho de 2005. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOSTE), con-
forme parecer 102/2005. Para garantir o sigilo e
anonimato da pesquisa aos pacientes foi aplica-
do um termo de consentimento livre esclareci-
do, explicando o objetivo do estudo. 

A população foi selecionada de forma não
aleatória até atingir os 72 primeiros candidatos.
Houve perda de nove pacientes por diversos
motivos (duas mortes, três por desinteresse e
quatro pela impossibilidade de coleta do mate-
rial biológico).

A amostra final foi constituída de 63 pacien-
tes (22 famílias) sendo o material fecal coletado

e analisado no laboratório de parasitologia da
UNIOESTE. Os laudos positivos dos pacientes
foram encaminhados a uma médica da Secreta-
ria Municipal de Saúde que prescreveu os medi-
camentos antiparasitários provenientes da Far-
mácia Básica do Município de Cascavel. Os pa-
cientes foram aconselhados a consultar com o
médico de um serviço de atenção primária em
saúde a cada seis meses para verificar a presen-
ça ou não de parasitoses. 

O tratamento com albendazol e metronidazol
ocorreu no próprio domicílio e a sua adminis-
tração foi individualizada e monitorada (obser-
vação direta da ingestão do albendazol e verifi-
cação do volume do metronidazol) pela pesqui-
sadora. O esquema terapêutico prescrito para
crianças e adultos com ascaridíase e amebíase
comensal foi de 400 mg de albendazol dose
única e para giadíase e amebíase foi o metroni-
dazol 250 mg três vezes ao dia, por cinco dias. 

Os pacientes parasitados que se submeteram
ao tratamento foram orientados a respeito dos
eventos adversos que poderiam ocorrer e cuida-
dos específicos como o consumo de álcool du-
rante o tratamento com metronidazol, cuidados
com gestantes, crianças, idosos e interações com
outros fármacos. Para acompanhamento da tera-
pia do paciente, foi utilizado um formulário se-
mi-estruturado contendo as variáveis; idade, se-
xo, tipo de parasitose, data de início do trata-
mento, tipo de medicamentos, posologia pres-
crita, efeitos adversos observados e data do tér-
mino do tratamento. Os dados foram coletados
por três pesquisadoras previamente orientadas,
sob a coordenação da professora orientadora. 

Ao final do estudo as famílias participantes,
inclusive os indivíduos que não apresentaram
parasitoses intestinais receberam orientações so-
bre educação sanitária e medidas de prevenção
de parasitoses. A análise foi descritiva e os da-
dos foram registrados no programa Excel 2003 .

RESULTADOS
Na amostra dos pacientes parasitados a posi-

tividade ocorreu em 40 dos 63, sendo a distri-
buição em poliparasitados (55%) e monoparasi-
tados (45%). O albendazol foi o medicamento
prescrito contra helmintos e amebas comensais
(70%), enquanto o metronidazol foi para infec-
ções causadas por protozoários patogênicos,
Entamoeba histolytica/dispar e Giardia lamblia,
(20%). O uso concomitante do Albendazol e
Metronidazol foi utilizado nos casos de poliin-
festação, correspondendo a 10% da terapia me-
dicamentosa. 
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O esquema terapêutico instituído aos 40 pa-
cientes, em 27 (67,5%) houve a presença de
efeitos adversos, dentre os mais freqüentes es-
tão à dor abdominal e diarréia (Figs. 1 e 2). 

Dos 14 pacientes que apresentavam Ascaris
lumbricoides, 13 eliminaram vermes adultos nas
fezes, e apenas dois destes eliminaram o verme
via oral após a terapia farmacológica. 

DISCUSSÃO
A prevalência de enteroparasitoses encontra-

da neste estudo assemelha-se aos achados de
Carvalho et al. 17 que obteve um coeficiente de
53,40% de 279 amostras, com 57,72% de mono-
parasitismo e 42,28% de poliparasitismo. Acredi-
ta-se que as baixas condições sociais e sanitárias
observadas contribuíram para os elevados índi-
ces de parasitoses, justificando em parte o alto
índice de infecções por parasitas intestinais 7,18.
Assim, torna-se importante o uso adequado dos
antiparasitários, principalmente em países em
desenvolvimento, para controle da doença, in-

Figura 1. Freqüência de efeitos adversos referidos por
pacientes parasitados do Bairro 14 de novembro, se-
gundo tratamento com metronidazol, Cascavel-PR,
Brasil, 15/03 a 14/06/2005.

Figura 2. Frequência de efeitos adversos referidos por
pacientes parasitados do Bairro 14 de novembro, se-
gundo tratamento com albendazol, Cascavel-PR, Bra-
sil, 15/03 a 14/06/2005.

terrupção da transmissão e sintomas das parasi-
toses intestinais 19,20.

A elevada taxa de prescrição de albendazol
durante a terapia antiparasitária deve-se ao seu
amplo espectro de ação contra helmintos, segu-
rança, baixo custo comercial, fácil administração
(dose única), alta efetividade contra hemintíases
e giardiases, pequena ação contra protozoários
6,21-23. 

As taxas de cura do albendazol para as infec-
ções leves a moderadas por Ascaris lumbricoi-
des são normalmente acima de 97% 5 e em rela-
ção a Giardia tem efetividade em aproximada-
mente 50% 24. As amebíases e as giardíases são
tratadas com Metronidazol, obtendo curas de 90
a 100 % 18.

Os eventos adversos identificados no estudo
referente ao albendazol e ao metronidazol com
percentual de 67,5%, como dor abdominal, diar-
réia e cefaléia são respaldados pela literatura
científica, como sendo comuns durante o trata-
mento antiparasitário 2.

Os achados em relação metronidazol eviden-
ciaram a dor abdominal como efeito adverso
mais freqüente. Pesquisas realizadas em vários
países, também identificaram os efeitos adversos
mais comuns como sendo, náusea, vômito, boca
seca, gosto metálico, dores abdominais, flatulên-
cia, fadiga, vertigem, perca de apetite 19,23,25 e
que após o tratamento houve uma significativa
redução dos sintomas nos pacientes 25. Paralela-
mente, Janebro et al. 26 ao investigar pacientes
pediátricos de um hospital de Campina Grande,
Paraíba, Brasil, identificaram num total de 15
classes terapêuticas, os anti-helmínticos apresen-
taram uma freqüência de 3,85% dos problemas
relacionados aos medicamentos. 

O Albendazol tem poucos efeitos adversos
quando usado para o tratamento de curta dura-
ção da helmintíase gastrintestinal, mesmo em
pacientes com grande quantidade de vermes 18.
Algumas vezes, ocorrem dores abdominais tran-
sitórias, diarréias, náuseas, tontura e cefaléia 27.
Pesquisa realizada por Alizadeh et al. 23, na re-
gião noroeste da República Islâmica do Iran, na
cidade de Hamadan em quatro clínicas privadas
em uma amostra de 60 pacientes tratados com
albendazol, mostrou que a freqüência de dor
abdominal foi de 18,3%, vertigem de 6,6% e
náusea e vômito de 2%. 

Outros estudos destacam que os efeitos ad-
versos com o albendazol (diarréia e náusea) e
metronidazol (gosto metálico, boca seca, urticá-
ria, dores de cabeça, náuseas) se manifestam em
tratamentos prolongados 28-30. Os achados da
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pesquisa ora desenvolvida apesar de ter sido
com tratamento por curto período, alguns pa-
cientes referiram efeitos adversos semelhantes.

Em relação aos entrevistados com Ascaris
lumbricóides que eliminaram vermes adultos
nas fezes e pela via oral a literatura registra que
é possível que haja migração dos vermes duran-
te o tratamento 31 e a desobstrução geralmente
ocorre num prazo de 8 a 30 h com o tratamento
clínico o que requer alguns cuidados e atenção
para o indivíduo, podendo ser hospitalizado 9. 

As medidas de prevenção primária em saúde
pública precisam ser sempre enaltecidas e apli-
cadas. É necessário introduzir água potável e
drenagem, cloração da água, manejo de excre-
tas de animais domésticos e educar os indiví-
duos em relação a saúde 22.

A orientação farmacêutica parece ter contri-
buído para o auto grau de adesão a terapêutica
prescrita, pois em nenhum paciente foi verifica-
da a desistência do tratamento, sucesso esse ga-
rantido pela administração individualizada e
monitorada pelas pesquisadoras. Embora esta
prática não seja realizada na maioria das tera-
pias, devido a falta de recursos humanos, é
ideal para garantir a cura e a prevenção das
doenças. A prática do acompanhamento farma-
coterapêutico parece sugerir uma melhora na
compreensão da terapia e aderência ao trata-
mento, assim como na qualidade de vida do pa-
ciente e o seu bem-estar. Ainda, o farmacêutico
e o médico podem promover um valioso desen-
volvimento técnico-científico entre a profissão
farmacêutica e a assistência médica 32. Quando
não preservada a prática adequada da utilização
dos medicamentos, o seu uso irracional pode fa-
vorecer o desperdício de recursos, gerar profun-
das desigualdades de acesso e modificar de for-
ma negativa a qualidade de vida das pessoas 33.

O estudo embora apresente várias limitações,
como tamanho e não aleatorização da amostra,
pacientes pertencentes a um único serviço de
atenção primária em saúde, os dados podem ser
úteis ao serviço de saúde pública. 

CONCLUSÃO
Neste estudo observou-se uma alta freqüên-

cia de parasitoses intestinais, onde o tratamento
com os medicamentos antiparasitários desenca-
deou a ocorrência de diversos efeitos adversos.
O sucesso terapêutico das parasitoses intestinais
é multifatorial, depende de vários elementos,
como: diagnóstico correto, adequado esquema
posológico, orientações corretas em relação à
terapêutica, higiene pessoal e saneamento am-

biental. Estes fatores quando somados podem
contribuir para evitar a reinfestação e promover
a erradicação da doença parasitária. Acredita-se
que o acompanhamento e a orientação promo-
vidos pelas pesquisadoras possam ter propor-
cionado melhor uso e maior adesão da terapêu-
tica pelos pacientes.
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