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RESUMO 

 
Avaliação da Eficácia Terapêutica da Piperazina Hexahidratada associada com o 
Extrato Fluido de Rhamus Purshiana no tratamento da Ascaridíase. Fernando André 
Campos Viana. Orientadora: Profa. Dra. Maria Elisabete Amaral de Moraes. Dissertação 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Farmacologia do Departamento de Fisiologia 
e Farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará para obtenção 
do título de Mestre em Farmacologia. 
 
 

A eficácia e a segurança terapêutica de um medicamento a base de piperazina hexahidratada 

associada com o extrato fluido de Rhamnus purshiana (DM Indústria Farmacêutica) usada 

como tratamento anti-helmíntico em pacientes no Ceará, Brasil, foi testado em comparação 

com o produto composto de piperazina sem qualquer associação (DM Indústria 

Farmacêutica). Um estudo prospectivo, randomizado, controlado e duplo cego, comparando 

taxas de cura para infecção por Ascaris lunbricoides. Amostras coprológicas de 990 pacientes 

foram coletadas inicialmente e a prevalência de infecções parasitárias intestinais foi 

examinada. 130 pacientes com amostras fecais positivas para Ascaris lumbricoides foram 

incluídos nos ensaios clínicos, no intuito de ser comprovada a eficácia e a segurança 

terapêutica. Informações sobre dados socioeconômicos e de saneamento foram coletas a partir 

de questionário próprio. Mais da metade dos pacientes mostrou taxa de monoparasitismo 

(60%) e prevalência de Ascaris lumbricoides de 29%. Taxa positiva para helmintíase 

intestinal e infecções por protozoários atingiram índice de 48,38% (tricuríase 04%, 

ancilostomíase 0%, amebíase 04%, giardíase 10%). Taxa de cura da piperazina associada com 

extrato fluido de Rhamnus purshiana foi de 93,33% e para a piperazina sem associações foi 

de 96,36%, portanto não apresentou diferença estatisticamente significante em relação às 

taxas de cura dos medicamentos em estudo (P = 0,6809). Náusea (13,84%) e vômito (11,53%) 

foram os eventos adversos mais prevalentes. Não foi evidenciada diferença estatisticamente 

significante em relação à ocorrência de eventos adversos nas duas formulações (P = 0,2348). 

Dados socioeconômicos e de saneamento mostraram íntima relação com a ocorrência infecção 

por Ascaris lumbricoides. Piperazina associada com extrato fluido com Rhamnus purshiana 

mostrou-se eficaz e segura no tratamento da ascaridíase, na população estudada. 

 

PALAVRAS CHAVES: Piperazina, ensaio clínico, Ascaris lumbricoides, tratamento anti-

helmíntico 
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ABSTRACT 

 
Evaluation of the Therapeutical Effectiveness of the Piperazine Hexahidratada 

associated with the Fluid Extract of Rhamus Purshiana in the treatment of the Worn 
Infections. Fernando André Campos Viana. Supervisor: Professor Maria Elisabete Amaral de 
Moraes. Dissertation presented for the degree of master in Pharmacology. Department of 
Physiology and Pharmacology. Faculty of Medicine. Federal University of Ceará. 
 
 
The efficacy and the therapeutic security of a manufactured piperazina associated with the 

extract fluid of Rhamnus purshiana (DM Indústria Farmacêutica) used for deworming 

patients in Ceará, Brazil, were tested against the product composed by piperazina without any 

association (DM Indústria Farmacêutica). A prospective, randomized, controlled and double 

blind clinical trial, comparing cure rates for Ascaris lumbricoides infections. Stool samples 

from 990 volunteers were collected at baseline and the prevalence of intestinal parasitic 

infections were viewed. 130 patients with faecal sample positive for Ascaris lumbricoides 

were included on the clinical trial, to assess the efficacy and therapeutic security. Socio-

economic and sanitation information was obtained by an oral questionnaire. More than half of 

the patient showed monoparasitism (60%) and prevalence of Ascaris lumbricoides was (29%) 

in the study population. Intestinal helminth and protozoon infections egg positive rate was 

48.38% (trichuriasis 4%, ancylostomiasis 0%, amebiasis 04%, giardiasis 10%). Cure rate for 

piperazine associated with the extract fluid of Rhamnus purshiana was 93.33% and piperazine 

without any association was 96.36%, so there was no significant difference in the cure rates 

(P = 0.6809). The most prevalent side effects were nausea 13.84% and vomit 11.53%. There 

was no significant difference in the prevalence of side effects (P = 0.2348). Socio-economic 

and sanitation dates showed narrow relation with Ascaris lumbricoides. Piperazine associated 

with the extract fluid of Rhamnus purshiana was efficient and insurance in the treatment of 

Ascaris lumbricoides in the studied population.  

 
KEY WORDS: Piperazine, clinical trial, Ascaris lumbricoides, anthelmintic treatment 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 PARASITAS INTESTINAIS 

 

Parasitas intestinais constituem um problema de saúde pública no mundo. As 

parasitoses, em geral, são transmitidas por contato direto fecal-oral ou contaminação de 

alimentos e água em ambientes com condições sanitárias inadequadas. A população de baixa 

renda, que reside em ambientes de alta contaminação, com aglomeração intensa de pessoas, 

sem acesso ao saneamento e coleta do lixo, tem um maior risco infecção. Os agentes 

etiológicos responsáveis pelos efeitos patológicos intestinais diretos podem ser divididos em 

dois grupos: os protozoários intestinais e helmintos intestinais. (MELLO et al., 1988; 

MOTTA & SILVA, 2002) 

 

Várias espécies de protozoários intestinais foram identificadas, com diferentes 

graus de patogenicidade. A virulência varia de elevada, como ocorre com o Cryptosporidium 

sp associado a grande número de infecções sintomáticas, a intermediária, causada pela 

Giardia lamblia, e inexistente observada pela ausência de patogenicidade de algumas cepas 

da Entamoeba histolytica. (ANANYA & EASWARAN, 1999) 

 

A maioria dos helmintos tem sido citada como possíveis causadores de quadros 

sintomatológicos, especialmente, quando a infecção intestinal é intensa. Apenas os vermes 

que têm um estágio de invasão da mucosa durante o seu desenvolvimento ou que estabelecem 

um contato íntimo permanente com a mucosa intestinal podem causar sintomatologia com 

maior significado clínico. Os mais comuns são Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, 

Strongyloides stercoralis, Enterobius vermicularis e Ascaris lumbricoides. (ANANYA & 

EASWARAN, 1999) 
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1.1.1 Amebíase 
 

 
A ingestão de cistos viáveis de Entamoeba histolytica causa a infecção, porém, a 

forma trofozoítica ocasiona a invasão da mucosa intestinal, e assim, a doença. Adultos e 

crianças são igualmente susceptíveis à infecção, que atinge 10 a 12% da população mundial, 

mas apenas cerca de 10% dos infectados apresentam sintomatologia. (ANANYA & 

EASWARAN, 1999; OKHUYSEN & CLINTON JR, 1999) 

 

1.1.2 Giardíase 
 

A infecção por Giardia lamblia é endêmica em várias partes do mundo. Mesmo 

em países industrializados, é considerada como a enteroparasitose mais freqüente na infância, 

estando presente em áreas endêmicas, em pacientes pediátricos. É possível que um menor 

percentual entre adolescentes e adultos seja decorrente da imunidade adquirida após 

exposições precoces e sucessivas. A baixa dose infectante contribui para a rápida 

disseminação da infecção nos países pobres, e durante surtos epidêmicos, nos países 

desenvolvidos. (MOTTA & SILVA, 2002; OKHUYSEN & CLINTON JR, 1999)  

 

1.1.3 Tricuríase 
 

É causada pelo Trichuris trichiura, parasita comum em regiões quentes e úmidas. 

A transmissão ocorre a partir da ingestão de ovos embrionados, quando as larvas amadurecem 

no intestino delgado e migram para o cólon proximal. Nas infecções graves, os vermes podem 

ser encontrados do íleo terminal ao reto, tornando a mucosa edematosa, friável e com 

facilidade de sangramentos. (MOTTA & SILVA, 2002; SALDIVA  et al., 1999)  
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1.1.4 Ancilostomíase 
 

É causada por duas espécies de nematódeos: o Ancylostoma duodenale e o Necator 

americanus. A infecção ocorre por via percutânea, durante contato com solo contendo 

material fecal contaminado com larvas filarióides, ou por via oral, após ingestão dessas larvas. 

(BOTERO & ZULUAGA, 2001) 

 

1.1.5 Estrongiloidíase 
 

A infecção ocorre após a penetração de larvas filarióides de Strongyloides 

stercoralis por meio da pele. A transmissão por via oral, a partir da ingestão de larvas, é mais 

rara. Após o ciclo pulmonar, o verme chega ao duodeno e jejuno sob a forma adulta. 

(MOTTA & SILVA, 2002; BOTERO & ZULUAGA, 2001) 

 

1.1.6 Himenolepíase 

 
É uma infecção intestinal causada por uma taenia (Hymenolepis nana) que varia 

de 3 a 4 cm. As infecções leves podem ser assintomáticas. Se a infecção for severa pode 

causar enterites como diarréia, dor abdominal e outros sintomas, como palidez, perda de peso 

e debilidade. Hymenolepis nana é a única taenia do homem sem um hospedeiro intermediário 

obrigatório.  

 

1.1.7 Amebas não patogênicas 
 

Endolimax nana, Entamoeba coli e Iodamoeba butschlii, são espécies comumente 

encontradas parasitando a luz intestinal, porém, consideradas não patogênicas, pois não e 

passível de invasão tecidual e estas são consideradas comensais uma vez que, fagocitam 

bactérias, grânulos alimentares, fungos e protozoários. Sua ocorrência fornece indício de que 

seu hospedeiro ingeriu material fecal.  
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Figura 1: Aspectos microscópicos dos enteroparasitas. A - Forma cística do protozoário 
intestinal Entamoeba histolytica; B - Forma trofozoíta do Entamoeba histolytica; C - Cisto do 
enteroprotozoário Giardia lamblia; D - Giardia lamblia na forma de trofozoítos, E - Forma 
helmíntica do Trichuris trichiura; F - Trichuris trichiura verme adulto; G - Porção anterior do 
helminto adulto Necator americanus; H - Porção anterior do helminto adulto Ancylostoma 
duodenale; I - Ovo do Strongyloides stercoralis; J - Forma adulta do Strongyloides 
stercoralis. (Disponível em www. pedagogie.ac-montpellier.fr) 
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Figura 2: Aspectos microscópicos dos enteroparasitas. A - Apresentação cística do 
Hymenolepis nana; B - Verme adulto do Hymenolepis nana; C - Forma trofozoíta do 
Endolimax nana; D - Forma cística do parasita intestinal Endolimax nana; E - Cisto do 
enteroprotozoário Entamoeba coli; F - Entamoeba coli na forma de trofozoítos; G - Cisto do 
enteroprotozoário Iodamoeba butschlii; H - Forma trofozoíta do Iodamoeba butschlii. 
(Disponível em www. pedagogie.ac-montpellier.fr) 
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1.2 ASCARIDÍASE 

 

Consiste em uma condição de enfermidade na qual existe a infestação do homem 

pelo nematódeo Ascaris lumbricoides, comumente conhecida como “a infecção da lombriga 

grande”. Sua origem data desde o aparecimento do homem, sendo a mais antiga helmintíase. 

Sua ocorrência é descrita em manuscritos originais da Mesopotâmia, Grécia antiga, Roma e 

China. (KHUROO, 1996) A primeira descrição do Gênero Ascaris (do grego askaris = ver) 

foi realizada por Linnaeus em 1758, seguido de relatos por Davine (1877), Epstain (1892) e 

Grassi (1877). (KHUROO, 1996) 

 

Ascaridíase representa a parasitose intestinal mais freqüente, acometendo 

aproximadamente um quarto da população mundial, (BETHONY, 2006) é vastamente 

encontrada em países em desenvolvimento (SANGKHATHAT et al., 2003) com regiões de 

clima tropical e subtropical (BETHONY, 2006). A cada ano é responsável por 

aproximadamente 60.000 óbitos decorrentes de infecções por Ascaris lumbricoides (WHO, 

2004) A epidemiologia da ascaridíase é influenciada por uma interdependência de fatores 

humanos (sócio-econômicos e culturais), ambientais (temperatura, umidade, tipo de solo) e 

fatores ligados à biologia do helminto. (FORTES et al., 2004) Possui forma de transmissão 

pelo contato com os ovos do parasita (BROOKER et al., 2006) Coloniza habitualmente o 

hospedeiro, na sua forma adulta, o intestino delgado na porção do jejuno. (KLOTZ et al., 

2004) Seu grau de morbidade e mortalidade é atribuído, geralmente, à evolução do quadro de 

infestação para uma obstrução intestinal em pacientes infantes e, por sua vez, a.o 

envolvimento da via biliopancreática em pacientes adultos. (ESSOMBA et al..., 2006)  

 

1.2.1 Parasita 

 

O termo parasita deriva da clássica palavra grega que é utilizada para se referir a 

“pessoa que vem para o jantar e não parte mais” ou “pessoa que obtém refeições às expensas 

públicas” (Clitodemus, em Athenaeus Grammaticus, 378 A.C.), atualmente é utilizado para se 

referir aos organismos eucarióticos desde os protozoários unicelulares até os representantes 

multicelulares tais como Ascaris lumbricoides. (MCKERROW, 2005) 

 

Parasitismo é uma associação entre seres vivos, na qual existe uma unilateralidade 

de benefícios, sendo um dos envolvidos prejudicado nesta relação. Deste modo, surge o 

parasito, agente agressor e o hospedeiro, agente que abriga o parasito. (SANTOS et al., 2006) 
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1.2.2 Morfologia 

 

Ascaris lumbricoides (A. lumbricoides) pertence ao Reino Animalia, ao Filo 

Nematoda, á Classe Rhabditea, á Ordem Ascaridida, á Família da Ascarididea, ao Gênero 

Ascaris e a Espécie lumbricoide. (BLUMENTHAL & DAVIS, 2004) 

 

 
Figura 3: Exemplares adultos fêmea e macho de Ascaris lumbricoides (Disponível em www. 
www.micro.utexas.edu) 

 

É um enteroparasita cilíndrico de grandes dimensões, os exemplares machos 

podem apresentar de 12 a 30 cm de comprimento e medir de 2 a 4 mm de diâmetro, já as 

fêmeas podem atingir de 20 a 35 cm de comprimento e seu diâmetro varia entre 3 a 6 mm, em 

caso de parasitismo intenso, quando o hospedeiro abriga centenas de áscaris, o tamanho 

médio é menor. (CROMPTON, 2001) 

 

Apresenta extremidade anterior com três lábios, sendo dois lateroventrais e um 

dorsal, cada lábio possui formações denticulares. A. lumbricoides é dotado de uma cutícula de 

revestimento espesso do tipo estriado transversal onde há a inserção de longas fibras 

musculares. As células musculares do corpo e da faringe são típicas, com quantidade 

importante de filamentos intermediários. (KLOTZ et al., 2004) O aparelho digestivo é 

compreendido por um pequeno vestíbulo, esôfago cilíndrico musculoso em comunicação com 

o intestino médio, que por sua vez entra em contato com o intestino posterior, terminando 

com o ânus no macho e cloaca na fêmea. (OKHUYSEN & WHITE, 1999) 

 

Fêmea

Macho 



 36

 
 
 
Figura 4: Unidades do sistema digestório de Ascaris lumbricoides (Disponível em www.free-
webspace.biz/.../ascaristrmoinicial.jpg) 

 

Os machos apresentam órgãos genitais formados por tubos que se enrolam na 

cavidade geral, os testículos tubulares localizam-se anteriormente, o canal deferente e a 

vesícula seminal terminam no canal ejaculatório, secretando no interior do ânus, portanto, o 

ânus serve como área coletora de material fecal e de espermatozóide. O esperma é produzido 

nos testículos e percorre todo o canal deferente até a vesícula seminal, durante a cópula 

penetra na cloaca e é depositado no interior da fêmea. Na fêmea há a presença da vulva 

localizada na superfície ventral, na união do terço anterior com os dois terços posteriores, a 

vagina é única e se bifurca em dois úteros e dois receptáculos seminais, que se seguem a dois 

ovidutos e dois ovários. Os ovos são produzidos por meiose no interior dos ovários e se 

movem ao longo dos ovidutos até o útero. (KLOTZ et al., 2004) O ciclo de deposição dos 

ovos a partir de uma fêmea adulta tem uma duração de aproximadamente 50 dias. (WHO, 

2004) 

 

 

Intestino
Esôfago

Boca
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Figura 5: Diferença anatômica da porção posterior reprodutora de exemplares macho e fêmea 
de A. lumbricoides. (Disponível em www.kentsimmons.uwinnipeg.ca) 

 

O sistema excretor comporta dois canais longitudinais que se unem ventralmente e 

tem origem no vestíbulo bucal e se finda no poro excretor. O sistema nervoso é composto de 

um colo ganglionar periesofágico, bem como de dois cordões nervosos longitudinais de 

natureza motora e sensitiva. O sistema sensorial é composto de papilas dotadas de 

quimioreceptores, situadas ao nível das expansões cuticulares. (REY, 2002; PÊSSOA, 1982) 

 

1.2.3 Hábitat 

 

Os vermes adultos vivem aproximadamente de 6 a 18 meses. (TIETZE & TIETZE, 

1991) Seu hábitat natural é a luz do intestino delgado, na região do jejuno, onde ingerem 

partículas alimentares e absorvem água, ambos provenientes do quimo alimentar e vivem em 

anaerobiose. Em geral 4 a 10 helmintos, havendo, porém, casos de pacientes albergando até 

500 unidades; nestes casos de infecção intensa os vermes se distribuem em todo intestino 

delgado. (BETHONY, 2006)  

 

 
Figura 6: Massa parasitária de Ascaris lumbricoides. (Disponível em www.zoonews.com.br) 

1.2.4 Reprodução e Sexualidade 

 

Macho 

Fêmea
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As fêmeas, após serem fecundadas pelos machos, produzem grande quantidade de 

ovos, podendo uma só pôr 200 mil por dia. Estes ovos são expulsos no meio externo, ainda 

não embrionados, apresentando uma única célula envolta em uma estrutura espessa e dupla, 

sobre a qual é depositada a membrana albuminosa característica dos ovos do A. lumbricoides. 

São de coloração clara, porém, devido ao pigmento das fezes tornam de cor escura. (REY, 

2002; NEVES, 2005) 

 

 
Figura 7: Ovo de Ascaris lumbricoides: A – ovo fecundado com presença de envoltório 
externo duplo; B – ovo não-fecundado. (Disponível em www.gefor.4t.com) 

 

 O ovo fecundado apresenta forma tipicamente ovalado e simétrica medindo 50 

por 80μm até 35 por 55 μm, seu conteúdo é composto de massa arredondada e organizada, 

não ocupando a totalidade do ovo. O ovo não fecundado pode ser desprovido de envoltório ou 

com mamelos irregulares, é mais delgado e seu conteúdo é composto de massa desorganizada 

de grânulos, podendo variar de 80 por 105 μm até 38 por 55 μm. (REY, 2002; KLOTZ & 

RECO, 2000) 

 

1.2.5 Transmissão 

 

A principal via de transmissão é a ingesta de ovos embrionários do parasita, após 

permanecerem em contato com o meio externo, contaminando água e alimentos. (CHINH et 

al., 2003; PÊSSOA, 1982) A ingestão de terra (geofagia) consiste numa outra via de 

transmissão, principalmente, relacionada com pacientes infantes ou em localidades 

endêmicas. Devido à transmissão via solo contaminado, a infestação por A. lumbricoides, 

juntamente, com nematódeos Trichuris trichiura e Necator americanus, são considerados 

como helmintos transmissíveis pelo solo ou geoelmintos. (BETHONY, 2006; SAVIOLI et al., 

2002; COWDEN & HOTEZ, 2000; KOBAYASHI et al., 2006) É atribuível à contaminação 

via dedos e unhas sujas.  (KOBAYASHI et al., 2006) Outra possibilidade recai sobre a 

inalação de poeira contaminada com ovos, sendo estes retidos na secreção respiratória e, em 

seguida, ser deglutida com o muco. (KLOTZ et al., 2004) 

A B
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1.2.6 Fatores Ambientais 

 

O meio ambiente exterior fornece um excelente reservatório para estes parasitas. O 

clima seco e úmido é favorável à maturação e conservação dos ovos do A. lumbricoides. 

(PESSOA, 1982) Numerosos fatores podem influenciar no período de sobrevivência do ovo 

no meio extra-hospedeiro podendo estar relacionado com o reservatório geográfico tais como: 

temperatura, estação climática, umidade, textura do solo e exposição à luz solar; ou 

relacionado com os hábitos do reservatório humano: condições socioeconômicas, deficiência 

de higiene pessoal e domiciliar, contaminação alimentar e utilização de fezes humana como 

substrato para fertilização dos solos. (REY, 2002) Recentemente, vem sendo aceita a teoria de 

predisposição individual à ascaridíase devido a fatores genéticos. (WILLIAMS-BLANGERO 

et al., 1999) 

 

A resistência dos ovos do A. lumbricoides aos agentes químicos é elevada, sendo 

atribuído ao revestimento albuminoso externo, resistindo à exposição, por exemplo, de formol 

a 12% e de ácido clorídrico a 20%. (PÊSSOA, 1982) 

 

1.2.7 Distribuição Geográfica e Epidemiologia 

 

Do ponto de vista epidemiológico, as enteroparasitoses constituem um problema 

multifatorial em qual se relacionam variáveis ecológicas, imunológicas, genéticas, 

fisiológicas, nutricionais e culturais; e o balanço deste conjunto de valores, determina a 

presença ou ausência da enfermidade parasitária. As condições sanitárias do meio ambiente e 

em particular, os hábitos de higiene dos indivíduos constituem outro fator determinante para a 

diferente prevalência das parasitoses intestinais. (BOTERO & ZULUAGA, 2001; STEPEK et 

al., 2006) As helmintoses constituem ainda importantes entidades mórbidas para o homem, 

pois tem ampla distribuição geográfica, elevados índices de prevalência e em alguns casos 

morbidade significante. (MELLO et al., 1988; CHAN, 1997)  

 

Atinge aproximadamente um quarto da população mundial. (HALL et al., 1999) 

Para a Organização Mundial de Saúde existem aproximadamente 3.600 milhões de habitantes 

encontram-se infectados com uma das formas de geoelmintos, 1.400 milhões por Ascaris 

lumbricoides, 1.200 milhões por Ancylostoma duodenale e Necator americanus e 1.000 
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milhão por Trichuris trichiura, sendo que mais de 300 milhões sofrem com associação e 

aproximadamente 155.000 mortes são reportadas por ano. (WHO, 2005; CHAN, 1997) 

 

Ascaridíase é uma afecção cosmopolita devido ao seu padrão de acometimento nas 

áreas endêmicas e por estar presente em todas as regiões do mundo. A infestação 

gastrintestinal por A. lumbricoides se mostra comum em países de clima temperado e tropical, 

por fornecer calor e umidade favoráveis e, nos países em desenvolvimento, por apresentarem 

condições higiênico-sanitárias próprias. (CHINH et al., 2003; SANGKHATHAT et al., 2003) 

O crescimento acelerado dos centros urbanos, levando ao estabelecimento de comunidades 

marginais com grandes aglomerados humanos, geralmente, desprovidas de infra-estrutura 

sanitária mínima, cria condições ótimas para a transmissão de helmintos, representando assim, 

outra justificativa para alta incidência na periferia de grandes cidades. (SANGKHATHAT et 

al., 2003; SILVA et al., 2005; HONG et al., 2006)  

 

Achados de casos de Ascaris lumbricoides em países desenvolvidos são menos 

freqüentes, porém, podem ser atribuídas as mesmas causas encontradas nos de 3° mundo ou 

até mesmo, ao desenvolvimento do turismo e operações militares, interligando-os com áreas 

endêmicas. (KHUROO et al., 1992; MORRONE et al., 2004) Nos Estados Unidos, há 

aproximadamente 4 milhões de pessoas infectadas, localizadas sobretudo em comunidades de 

imigrantes vindos de países em desenvolvimento. (FORTES et al., 2004) 

 

 

 

Tabela 1: Estimativa mundial do número de infecção por Ascaris lumbricoides por região 
(milhões de casos). (BETHONY, 2006) 

ALC ASS OMA SAS INDIA EAP CHINA TOTALAscaris 

lumbricoides 84 173 23 97 140 204 86 807 

ALC = América Latina e Caribe; ASS = África Subsariana; OMA = Oriente Médio e 

África do Sul; SAS = Sul Asiático; EAP = Ásia e Ilhas Pacíficas 

 

Na América Latina a situação não se modificou nos últimos 50 anos, uma vez que 

a distribuição geográfica desse parasita se estende, concomitantemente, com o 

subdesenvolvimento, portanto, é passível de se especular que os índices de freqüência de 

Ascaris lumbricoides constituem indicador socioeconômico das comunidades por onde se 

disseminam. (ALVES et al., 2003) 

 

A freqüência de parasitas intestinais, em destaque o Ascaris lumbricoides, 

apresenta ampla distribuição geográfica no Brasil, persistindo, significantemente, elevadas, a 
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despeito da ação dos profissionais de saúde e órgãos governamentais. (SATURNINO et al., 

2003) A disseminação da helmintíase na região nordeste do país está em estreita dependência 

da umidade do solo; nas regiões semi-áridas a longa duração da estação seca é uma das 

circunstâncias limitantes para a proliferação de parasitose, porém, vem de encontro com os 

grupos populacionais de baixo padrão socioeconômico, os quais não usufruem assistência 

médica e sanitária. (SILVA et al., 2005) Tal padrão de associação é encontrado nas 

populações residentes na Amazônia Brasileira, onde os índices de positividade podem 

alcançar 95% em determinados segmentos populacionais. (HURTADO-GUERREIRO et al., 

2005) 

 

 
Figura 8: Distribuição geográfica de geoelmintose com relação a localidades onde constituem 
problemas de saúde pública e localidades onde a transmissão é passível. (adaptado de WHO, 
1999) 

 

A prevalência se mostra alta em todas as faixas etárias, de crianças até indivíduos 

adultos, e em todas as áreas geográficas, sendo que a região suburbana e a rural perfazem 

70% da população atingida. Numa região endêmica a prevalência por faixa etária permanece 

crescente até os três primeiros anos de vida, seguido de certo grau de manutenção na faixa 

compreendida de 4 a 14 anos de idade e decai com envelhecimento. (KHUROO, 1996) Por 

sua vez, a faixa pediátrica compreendida em 0 e 2 anos é responsável por 5 a 10% dos casos 

de parasitismo no mundo. (ALVARADO & VÁSQUEZ, 2006) 

 

Infecção por Ascaris lumbricoides são responsáveis por aproximadamente 53% e 

35,5% dos casos de infecção por geoelmintos, em áreas endêmicas brasileiras, de populações 

de indivíduos de 2 a 10 anos e de 60 a 94 anos de idade, respectivamente. Índices elevados 

nos extremos de idade são devido à exposição freqüente as áreas contaminadas por dejetos, 

bem como, nas crianças, falta de higiene corporal, geofagia e baixa escolaridade; já na faixa 

Área onde geoelmintose consiste em problema de saúde pública 
Área onde geoelmintose são passíveis de 
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senil devem-se às tarefas domésticas e de agricultura (MORRONE et al., 2004; HURTADO-

GUERREIRO et al., 2005). 

 

Maior prevalência, também, pode ser destacada na população feminina devido às 

atividades laborais, onde surge como sujeito da família mais exposto e quando infestado como 

reservatório e disseminador. (CHINH et al., 2003) Evidências apontam para presença de 

padrão familiar e domiciliar de infecção por Ascaris lumbricoides, estando relacionado com o 

número de pessoas morando no mesmo domicílio e a densidade por cômodo. (BETHONY, 

2006; FORTES et al., 2004)  

 

1.2.8  Ciclo Evolutivo 

 

O ciclo evolutivo do A. lumbricoides consiste em um circuito direto, sem 

reservatório intermediário, uma vez que o parasita é monoxeno. Este ciclo é compreendido de 

duas fases: uma externa ou exógena, que se efetua sobre o solo e termina com a formação de 

elementos infectantes; e a fase interna ou endógena, que se desenvolve no hospedeiro, 

conduzindo o verme à sua maturidade. (PÊSSOA, 1982) 

 

As fêmeas fecundadas põem seus ovos no meio ambiente exterior, seguindo a fase 

de embrionamento onde, se faz necessária temperatura favorável (28 a 32°C), grau de 

umidade relativa do ar ajustada à temperatura (90 a 95% quando 30°C e de 80 a 85%, quando 

a temperatura estiver na faixa de 20°C) e na presença de oxigênio por não se desenvolver em 

anaerobiose. (PÊSSOA, 1982; KLOTZ et al., 2004) 

 

Sendo observadas as condições ótimas de temperatura, umidade e oxigenação, há a 

formação da primeira larva, do tipo rabditóide, num período de 10 a 12 dias. Com o passar de 

uma semana essa larva sofre transformação ou muda, no interior do ovo, tornando-a uma 

segunda larva rabditóide em que consiste na forma larvária infectante. (REY, 2002; NEVES, 

2005; STEPEK et al., 2006) 
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Figura 9: Forma Larvária rabditóide infectante. (Disponível em www.siamhealth.net) 

 

A fase secundária tem sua origem com a ingestão, pelo homem, do ovo contendo a 

forma infectante. Do estômago, os ovos passam para o duodeno e nessa porção do intestino 

delgado processa-se a eclosão da larva devido à interação entre enzimas digestivas e dióxido 

de carbono. As larvas liberadas na luz entérica, na região cecal, atravessam a parede intestinal 

graças às enzimas proteolíticas e migram para a corrente sanguínea. (KLOTZ et al., 2004) 

 

As larvas transportadas pelo sangue dos capilares porta atravessam esses capilares 

e pelas veias supra-hepáticas chegam ao coração. Parte das larvas atinge o fígado, tal invasão 

dá-se 18 a 24 horas após a ingestão dos ovos infectantes, e dura de 3 a 4 dias. O fígado 

também, pode ser alvo das larvas que caem na cavidade abdominal, após a travessia da parede 

cecal. As formas larvárias que se alojam no fígado podem dirigir-se ao coração por meio da 

veia cava posterior. (PÊSSOA, 1982; REY, 2002) 

 

As larvas infectantes do coração chegam ao pulmão pela artéria pulmonar, num 

prazo de 4 a 5 dias depois da ingestão dos ovos embrionados por parte do hospedeiro. Ao 

colonizar os capilares pulmonares sofrem uma muda, transformando-se em larvas do terceiro 

estádio, por volta do 8° e 9° dias após infecção, em seguida perfura os capilares pulmonares e 

passam para os alvéolos pulmonares. (CHINH et al., 2003) Uma nova muda acontece neste 

estádio, fazendo com que a larva aumente seu tamanho e adquira resistência ao suco gástrico, 

em seguida sobe pela árvore brônquica, pela traquéia, até atingir a faringe de onde pode ser 

eliminada, juntamente, com a saliva ou serem deglutidas e novamente retornarem ao intestino. 

(PÊSSOA, 1982; NEVES, 2005; STEPEK et al., 2006) 
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Figura 10: Ciclo evolutivo do Ascaris lumbricoides. 1. Formas adultas; 2. Ovos não 
fertilizados e ovos fertilizados passíveis de evolução; 3. Fase externa ou exógena; 4. Fase 
interna ou endógena e ovo contendo a forma infectante; 5. Larva 2° estádio após eclosão; 6. 
Fase pulmonar; 7. Fase intestinal. (modificado CDC, 2007) 

 

A larva do quarto estádio, durante o trato intestinal, desenvolve e sofre nova muda, 

originando a larva do quinto estádio ou jovem adulto imaturo em torno do 20° até o 30° dia 

depois da infecção. Após dois meses, o verme adulto começa a postura de novos ovos. 

(PÊSSOA, 1982; KLOTZ et al., 2004) 

 

1.2.9 Etiopatogenia 

 

A infecção por Ascaris lumbricoides pode desencadear processos de agressão ao 

hospedeiro. Tal injúria pode ser atribuída à produção, por parte do verme, de substâncias 

responsáveis por uma agressão tóxica do tipo anafilático, desencadeando um quadro de 

eosinofilia pulmonar aguda compatível com a Síndrome de Loeffler. Esta manifestação é, 

principalmente, acompanhada por complicações cirúrgicas da ascaridose ou se instala após 

tratamento farmacológico intenso. (HERRERA & MENESES, 2005) 

 

A presença de vermes adultos de A. lumbricoides na luz entérica pode desencadear 

um processo de agressão mecânica no exato momento em que se formem bolos parasitários, 

os quais em pacientes altamente infestados, podem levar a um estado de obstrução intestinal, 

bem como a uma migração aberrante deste conteúdo. (SHAH et al., 2005) 
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A presença de terminações denticuladas na porção bucal do verme pode 

desencadear danos traumáticos a mucosa intestinal compatível com perfurações típicas. 

(ESSOMBA et al., 2006) Associado com a infestação pelo Ascaris lumbricoides, podemos 

encontrar quadros de infecção bacteriana, uma vez que cepas de bactérias podem ser 

carreadas, juntamente com os ovos ou com as formas larvárias por todo o percurso do ciclo 

endógeno. (KLOTZ et al., 2004) 

 

1.2.10 Manifestações Clínicas 

 

A forma assintomática é a mais freqüente e corresponde a um grau de infestação 

moderada. As formas sintomatológicas estão relacionadas com a fase de invasão ou onde as 

formas parasitárias se apresentam adultos. (KLOTZ et al., 2004)   

 

Durante a fase de invasão, algumas manifestações podem ser detectadas, apesar de 

na maioria das vezes passarem despercebidas (SATURNINO et al., 2003). Sinais de reação 

inflamatória do tipo imunoalergênica são passíveis de ocorrer, concomitante com a passagem 

da larva pelo sistema respiratório, instalando a Síndrome de Loeffler. Tais manifestações 

acontecem de 3 a 16 dias e se apresentam com acessos de tosse seca, ligeira dispnéia, 

expectoração mucosa, febre subclínica, conjuntivite, rash cutâneo, urticária, edema de face, 

broncoespasmo, e, excepcionalmente, formas febris, hemoptise e asma. (DOWBROWICZ & 

CAPRON, 2001; HERRERA & MENESES, 2005; BOTERO & ZULUAGA, 2001; CHINH 

et al., 2003) 

 

Durante a fase de estado adulto, a presença do parasita é responsável por 

problemas gastrintestinais, tais como: dores abdominais, variando de pseudo-ulcerosa até 

cólica típica, náusea, flatulência, vômitos contendo ou não forma adulta do verme, dispepsia e 

diarréia. (BOTERO & ZULUAGA, 2001) Síndrome de má-absorção e anorexia, também 

pode ser atribuída à infestação por Ascaris lumbricoides, quando portadores apresentam graus 

variados de deficiência nutricional, principalmente, de proteínas, lipídios, glicose, cálcio e 

vitaminas lipossolúveis: A, D, E, e K (NEVES, 2005; SALDIVA et al., 1999)  

 

Alterações neurológicas diversas podem estar presentes num portador de 

ascaridose: insônia, ansiedade, agitação, anorexia, bulimia, manifestação epileptiforme, 

transtornos mentais e meningite. (KLOTZ et al., 2004; SATURNINO et al., 2003) 
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1.2.11 Complicações   

 

A complicação mais freqüente, especialmente, nos pacientes infantis, é a obstrução 

intestinal, que, na maioria das vezes, requer abordagem cirúrgica de emergência (SOOMRO 

& AKHTAR, 2003) Geralmente, se dá ao nível do intestino delgado, devido à formação de 

bolos ou placas de vermes adultos que ocupam, totalmente, o lúmen intestinal, podendo, 

inclusive, causar herniamento e distensão aguda. (SHAH et al., 2006) Caso a obstrução se 

prolongue, é possível ocorrer uma necrose do segmento intestinal e com grande risco de 

perfuração, instalando uma complicação tardia devido à oclusão parasitária. (BOTERO & 

ZULUAGA, 2001) Peritonite aguda generalizada, oclusão intestinal, angiocolite, pancreatite, 

hemorragia gastrintestinal maciça e apendicite aguda são algumas dos estados patológicos 

agudos diagnosticados em urgências abdominais, desencadeadas por parasitismo. 

(ESSOMBA et al., 2006; SANGKHATHAT et al., 2003)   

 

A migração das formas adultas do A. lumbricoides para os componentes biliares é 

responsável por complicações, frequentemente, detectadas em pacientes infestados por este 

verme. Iniciam-se com sintomatologia dolorosa na região de hipocôndrio direito ou na região 

epigástrica, febre e icterícia, após a ocupação e secreção de polipeptídeos alergênicos. (SHAH 

et al., 2006; SHAH et al., 2005; GONZÁLEZ et al., 2001)  

 

No fígado, a presença física dos vermes adultos vivos ou mortos no parênquima 

hepático, pode desencadear um quadro inflamatório que evolui para abscesso hepático e 

litíase extra-hépatica e intra-hepática. (JAVID et al., 1999) A presença de vermes mortos e em 

desintegração causam destruição da mucosa ductal, produzindo abundante exsudato 

eosinofílico e transformação fibromatosa. (SHAH et al., 2006) 

 

A ocupação da papila e ampola de Vater e do canal de Wirsung pelas formas 

adultas do A. lumbricoides consiste no fator causal dos casos de pancreatite benigna aguda, 

associada com quadro febril e icterícia, em áreas endêmicas para este parasita. (AGAOGLU 

& ARSLAN, 2006; DORFMAN et al., 2003; CHINH et al., 2003) Nefrite intersticial aguda e 

glomerulonefrite podem se estabelecer após a colonização das vias renais por Ascaris 

lumbricoides, e evoluindo na sua maioria para a falência renal, fazendo-se necessária a 

intervenção com hemodiálise. (JUNG et al., 2004) 

 

Infecções por Ascaris lumbricoides podem ser responsáveis pela instalação de 

anemia por deficiência de ferro na população infantil, bem como em mulheres gestantes. 

(WATKINS, 2003; ALBONICO et al., 2006; BETHONY, 2006) Administração de drogas 
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antiparasitárias, em gestantes, no período pré-natal sugere aumento substancial nos valores de 

hemoglobina materna e menores índices de parto prematuro, crianças de baixo peso e 

sobrevida do neonato. (CHRISTIAN et al., 2004) Também é atribuído a este parasita relação 

direta com o retardo no crescimento físico e intelectual, gerando dificuldade de aprendizado, 

devido a questões nutricionais, podendo desencadear perda cognitiva (BETHONY, 2006; 

SAATHOFF et al., 2004) Campanhas antihelmínticas, preconizando tratamento em massa, 

fundamentadas no pensamento da OMS, visam agir sobre crianças em idade pré-escolar no 

intuito de rever a perda cognitiva inter-relacionada com a anemia e com as enteroparasitoses. 

(WHO, 2005; ALBONICO et al., 2006; COWDEN & HOTEZ, 2000; NISHIURA, et al., 

2002)  

 

1.2.12 Diagnóstico 

 

O diagnóstico na fase de invasão é realizado pelo somatório de evidências clínicas, 

pelo auxílio de testes hematológicos do tipo hemograma, reações imunológicas e teste de 

escarro no caso da síndrome de Loeffler. (NEVES, 2005) O hemograma apresentará sugestão 

de infecção parasitária, quando registrar presença de leucocitose com valores variando entre 

10.000 a 20.000 leucócitos/mm3 e eosinofilia persistente. Por sua vez testes imunológicos de 

reação cruzada, para anticorpos séricos de Ascaris lumbricoides, do tipo: imunoeletroforese, 

hemaglutinação passiva, imunofluorescência indireta e Western blot são utilizados em casos 

agudos larvares com sintomas pulmonares ou intestinais. (KLOTZ et al., 2004) O 

parasitológico de fezes convencional ou mesmo o seriado, nesta fase aonde há apenas a forma 

larvária, será negativo. (PÊSSOA, 1982)  

 

O diagnóstico na fase de verme adulto é baseado, principalmente, na pesquisa de 

ovos de Ascaris lumbricoides, através da análise de amostras de fezes pelo exame 

parasitológico. No parasitológico de fezes é realizado exame macroscópico, no intuito de se 

observar aspectos físicos relacionados com as funções digestivas. No exame microscópico das 

amostras, podem-se seguir métodos quantitativos e os qualitativos como, por exemplo, o 

método de Hoffmann, Pons e Janer os quais visam detectar ovos pesados de helmintos, pelo 

método da sedimentação espontânea em solução aquosa e o método de Faust que detecta ovos 

leves e cistos de protozoários baseados na centrifugoflutuação. No método quantitativo é 

contada a quantidade de ovos e cistos por lâmina. (AMATO NETO & CORRÊA, 1991) 

 

Eosinofilia ausente ou moderada consiste na alteração do hemograma de pacientes 

infestados por este enteroparasita. Reações imunológicas não são indicadas nesta fase do 
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quadro patológico. Exames anatomopatológicos de peças obtidas de apendicectomia ou de 

granuloma peritoneal, dentre outras, podem evidenciar a presença de ovos do Ascaris 

lumbricoides. (KLOTZ et al., 2004) Exames por imagem podem corroborar para o 

diagnóstico de ascaridíase e em especial suas complicações. (SHAH et al., 2006; SHAH et al., 

2005; AGAOGLU & ARSLAN, 2006; SANGKHATHAT et al., 2003; GONZÁLEZ et al., 

2001)  

 

1.2.13 Profilaxia  

 

Sendo o ovo extremamente resistente aos desinfetantes usuais e o peridomicílio 

funcionando como focos de ovos infectantes, as medidas que têm efeito definitivo são: 

 

 Educação sanitária; 

 Construção de fossas sépticas; 

 Adoção de hábitos de higiene básicos; 

 Proteção dos alimentos contra insetos; 

 Tratamento em massa da população periodicamente, durante três anos consecutivos. 

 

É, facilmente, percebido através dessas medidas profiláticas que a erradicação de 

parasitoses constitui problema multiprofissional e intersetorial, onde além de profissionais da 

saúde, o processo deve abranger profissionais da educação, lideranças comunitárias e, 

principalmente, governos municipais, estaduais e federais. 

 

1.2.14 Prevenção  

 

 Evitar contato com solo que tenha sido contaminado com fezes humanas; 

 Não defecar ao ar livre; 

 Desfazer-se de fraldas defecadas apropriadamente; 

 Lavar as mãos com água e sabão antes das refeições; 

 Quando viajar para locais com precárias condições sanitárias, evitar água ou 

alimentos que possam estar contaminados; 

 Lavar ou cozinhar vegetais crus e frutas antes de comê-los (as). 
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1.3 FÁRMACOS ANTI-HELMÍNTICOS 

 

O controle dos helmintos baseia-se, essencialmente, na utilização de anti-

helmínticos Os anti-helmínticos são utilizados para erradicar ou para reduzir o número de 

helmintos parasitas no trato intestinal ou nos vários tecidos. (NEVES, 2005) Os fármacos 

anti-helmínticos são altamente eficazes no tratamento das infecções causadas por cestódeos, 

nematóides e trematódeos sendo, contudo, obrigatória à associação de medidas de higiene 

individual, do agregado familiar e da própria comunidade, nas zonas endêmicas, capazes de 

quebrar o ciclo de auto-infecção. (BOTERO & ZULUAGA, 2001) 

 

O anti-helmíntico ideal caracteriza-se por: apresentar composição química estável; 

ação sobre os estágios adultos e imaturos em desenvolvimento; ação sobre diversas classes de 

helmintos; eficácia contra cepas resistentes; não apresentar interferência no sistema imune; ter 

fácil administração (dose única ou curto esquema posológico); boa tolerância pelo paciente 

com alto índice terapêutico; boa palatabilidade; baixo índice de interação medicamentosa e 

alimentar e favorável custo benefício. (WATKINS, 2003; MCKERROW, 2005) 

 

As bases farmacológicas empregadas no tratamento dos helmintos interferem, 

principalmente, na produção de energia, na coordenação muscular e na dinâmica 

microtubular, causando destruição dos parasitos por inanição, quando são esgotadas suas 

reservas energéticas ou a sua expulsão, decorrente de paralisia. (KATZUNG, 2006; 

BETHONY, 2006) 

 

O tratamento da ascaridíase está baseada na administração de fármacos anti-

helmínticos onde o mebendazol é considerado de primeira escolha e os fármacos de segunda 

escolha, porém, com taxa de eficácia terapêutica aproximada ou semelhante como albendazol, 

piperazina e levamisol. (ALBONICO et al., 2006; BELIZARIO et al., 2003; ALBONICO et 

al., 2003; SANGKHATHAT et al., 2003) Pesquisas vêm sendo realizadas no intuito de 

descobrir fontes naturais para o desenvolvimento de novos medicamentos antiparasitários 

intestinais tais como Ma-Klua (Tailândia), Embelia ribes (Nepal e Sirilanka) e Butea 

monosperma (Nepal). (KOBAYASHI et al., 2006; KAYSER, et al., 2003)  

 

Todos os quadros infecciosos, independente do grau de infestação por Ascaris 

lumbricoides são beneficiados com o tratamento farmacológico, inclusive os pacientes 

portadores de complicações, que necessitam de tratamento cirúrgico recebem como 

terapêutica, administração pré e pós-operatória de agentes anti-helmínticos. (ESSOMBA et 

al., 2006; CHINH et al., 2003) 
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1.3.1 Albendazol 
 

Albendazol é um anti-helmíntico oral de amplo espectro, utilizado no tratamento 

da ascaridíase, infecção por oxiúrus, tricuríase, infecções por ancilóstomas, doença hidática, 

estrongiloidíase e neurocistocercose. (SAATHOFF et al., 2004) 

 

Albendazol é pouco absorvido pelo trato gastrintestinal devido a sua baixa 

solubilidade aquosa. As concentrações de Albendazol são insignificantes ou não detectáveis 

no plasma humano, porque é convertido rapidamente em um metabólito de sulfóxido de 

albendazol. A biodisponibilidade oral parece ser realçada quando co-administrada com uma 

refeição hiperlipêmica. As concentrações máximas plasmáticas do sulfóxido de albendazol 

são conseguidas tipicamente 2 a 5 horas após administração. A meia-vida varia tipicamente 

de 8 a 12 horas. O sulfóxido de albendazol possui grau de ligação às proteínas plasmáticas de 

70%, distribuído extensamente por todo o corpo; sendo detectado na urina, na bile, no fígado, 

e no líquido cefalorraquidiano. Albendazol é convertido rapidamente no fígado aos 

metabólitos, os quais são eliminados pela urina. (KATZUNG, 2006) 

 

 
Figura 11: Estrutura química do Albendazol  

 

Acredita-se que o albendazol e seu metabólito, o sulfóxido de albendazol, atuam 

ao inibir a síntese de microtúbulos nos nematódeos, comprometendo de modo irreversível a 

captação de moléculas de glicose, permanecendo imobilizados ou são mortos lentamente. 

(COWDEN & HOTEZ, 2000) 
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1.3.2 Mebendazol 
 

Mebendazol é um benzimidazol sintético com amplo espectro de atividade anti-

helmíntica, indicado para o tratamento de ascaridíase, infecção por oxiúrus, tricuríase, 

infecções por ancilóstomas, capilaríase intestinal, triquinose, estrongiloidíase, dracontíase, 

larva migrans intestinal e gnatostomíase. (KATZUNG, 2006; KLOTZ et al., 2004) 

 

Depois de uma administração de 100mg duas vezes por dia por três dias 

consecutivos, os níveis do plasma de mebendazol e de seu metabólito inativo principal, não 

excedem 0,03 µg/mL e 0,09 µg/mL, respectivamente. Todos os metabólitos são desprovidos 

de atividade anti-helmíntica. Possui graus intensos de ligação protéica (>90%) e meia-vida de 

2-6 horas. No homem, aproximadamente 2% do mebendazol administrado é excretado na 

urina e o restante nas fezes como droga inalterada ou um metabólito inativo. (KATZUNG, 

2006) 

 

 
Figura 12: Estrutura química do Mebendazol 
 

Acredita-se que o mebendazol, atue inibindo a síntese de microtúbulos nos 

nematódeos, comprometendo de modo irreversível a captação de moléculas de glicose, 

causando uma depleção de nutrientes e em seguida a morte. (COWDEN & HOTEZ, 2000; 

KLOTZ et al., 2004; NORTHROP-CLEWES, et al., 2001) 
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1.3.3 Levamisol 
 

O cloridrato de Levamisol é um derivado sintético do imidazotiazol. Indicado seu 

uso em tratamento da ascaridíase de infecção por Trichostrongylus. Comercialmente 

disponível como agente imunomodulador no tratamento antineoplásico. Atua como agonista 

nos receptores nicotínicos de acetilcolina no músculo dos nematódeos, causando contração 

seguida de paralisia. (KATZUNG, 2006; BETHONY, 2006) 

 

 
Figura 13: Estrutura química do Levamisol 

 

1.3.4 Piperazina 
 

Os sais de piperazina são utilizados como tratamento de segunda linha de escolha 

para ascaridíase. Sua eficácia contra infecções parasitária e fúngicas resulta do seu mecanismo 

de ação. (MAVROVA et al., 2006; SANGKHATHAT et al., 2003) 

 

1.3.4.1 Aspectos Químicos 
 

Piperazina está disponível nas diferentes formas químicas: citrato de piperazina, 

fosfato de piperazina e piperazina hexahidratada, ambas com fórmula estrutural C4H10N2. 

Fisicamente, a piperazina hexahidratada consiste em cristais pálidos, vítreos com 

características de odor característico e tato salino quando liquefeito. (KATZUNG, 2006; 

PARKIN et al., 2004) 
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Figura 14: Estrutura química da piperazina hexahidratada 
 
 
 

 

Tabela 2: Aspectos químicos da piperazina hexahidratada 
Peso molecular 178,1 daltons 

pKa 4,2 

Solubilidade em álcool 1 para 10 

Solubilidade em água 1 para 10 

Coeficiente de partição octano/água 0,06 

 

1.3.4.2 Mecanismo de Ação 
 

Piperazina age sobre os tecidos animais, aumentando o tônus e estimulando a 

contração da camada muscular do intestino liso, baseado em efeitos mediados por receptores 

colinérgicos muscarínicos. O efeito da piperazina sobre os helmintos, em especial o Ascaris 

lumbricoides se dá por antagonizar receptores do ácido gamaminobutírico (GABA) 

promovendo um bloqueio neuromuscular hiperpolarizante, resultando numa paralisia flácida 

reversível, ao bloquear a acetilcolina na junção mioneural, facilitando assim sua expulsão nas 

fezes, determinado pelo movimento peristáltico gastrintestinal do hospedeiro. (KATZUNG, 

2006; PATETE et al., 2005; ISLAM et al., 2006; DEMUNER et al., 2001; DAHIYA & 

PATHAK, 2007)  

 

1.3.4.3 Toxicologia 
 

Piperazina é bem tolerada por todos os tecidos do organismo e em dose terapêutica 

não responde por danos teciduais e por toxicidade generalizada. A DL50, em estudos de 

toxicidade em animais, é de 4300 mg/kg para a piperazina hexahidratada, não apresentando 
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achados significativamente relevantes na avaliação histopatológica dos principais órgãos. A 

administração de piperazina hexahidratada por 30 dias na dose de 150 mg/kg diariamente não 

foi responsável por desencadear alterações histopatológicas. Em estudos de teratogenicidade 

não se observaram nenhuma evidência de dano embrionário e má formação fetal.  

 

1.3.4.4 Aspectos Farmacocinéticos 
 

A absorção pelo trato gastrintestinal é rápida, porém variável, dados apontam para 

percentuais variando entre 5 e 30 % de taxa de excreção urinária da droga inalterada. Não 

existem dados disponíveis acerca da meia-vida, volume de distribuição, ligação com proteínas 

plasmáticas e distribuição tecidual. (DEMUNER et al., 2001: ISLAM et al, 2006) 

 

1.3.4.5 Apresentação Farmacêutica 
 

O antiparasitário Piperazina Hexahidratada está disponível comercialmente na forma 

de solução em frascos de 100mL com 100 mg/mL. 

 

1.3.4.6 Indicações 
 

A piperazina é usada para tratamento de infestações com A. lumbricoides e E. 

vermiculares. (PATETE et al., 2005; BHATT et al., 1990; ISLAM et al, 2006) 



 55
 

1.3.4.7 Contra-indicações e Precauções 
 

A piperazina é contra-indicada em pacientes epilépticos devido à possibilidade de 

desencadear reação neurotóxica de natureza transitória. O uso com cautela deve ser adotado 

em pacientes portadores de graus elevados de insuficiência renal e hepática, uma vez que o 

fármaco apresenta excreção renal e metabolização hepática, bem como pacientes com 

desnutrição ou anemia grave. Não existe contra-indicação no uso da piperazina em pacientes 

pediátricos, mulheres grávidas ou lactantes, bem como em pacientes idosos desde que não 

apresentem doença de base. (ISLAM et al, 2006)  

 

1.3.4.8 Posologia 
 

Para tratamento de infestação de Ascaris lumbricoides, recomenda-se a 

administração da piperazina na dose de 75 a 100 mg/kg de peso tanto para adultos como para 

crianças, (dose máxima de 3,5g) durante dois dias consecutivos. Em casos de infecções 

severas, a terapêutica deverá ser repetida após uma semana.  

 

1.3.4.9 Reações adversas 
 

A maioria dos anti-helmínticos é bem tolerada, especialmente, quando empregados 

em doses terapêuticas e nos esquemas de curta duração. Os efeitos colaterais mais comuns são 

os gastrintestinais, incluindo náuseas, dor abdominal, vômitos, diarréia e anorexia. O uso de 

anti-helmínticos pode ser causa relativamente freqüente de queixas de cefaléia e tonturas. Os 

pacientes com epilepsia podem sofrer exacerbação das convulsões apresentando sinais e 

sintomas neurotóxicos (sonolência, tontura, ataxia, convulsões, distúrbios visuais e outros). 

Foram relatadas síndromes semelhantes à doença do soro (urticária, púrpura, febre, reações 

cutâneas eczematosas, broncoespasmo) dentro de 2-4 dias após a dose inicial, mostrando 

regressão o caso após a retirada da droga.. (DEMUNER et al., 2001; ISLAM et al, 2006) 

1.3.5 Associações 
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1.3.5.1 Rhamnus purshiana 

 

Conhecida popularmente por cáscara-sagrada é originária das montanhas rochosas 

do Oregon. Cresce à sombra nas florestas de coníferas e pode ser encontrada desde o norte 

dos Estados Unidos até a Colômbia, atingindo de 6 a 18 metros de altura. Essa planta 

começou a ser utilizada pelos índios da América antes da colonização no século XVI como 

purgativa e tônica chegando somente no final do século XIX na Europa, sendo descrita 

botanicamente, pela primeira vez em 1814. (ERNST, 2006; ERNST & PITTLER, 2002, 

CAPASSO et al., 2000) 

 

1.3.5.1.1 Nomenclatura 

  
 Consiste em um exemplar da família da Rhamnaceae, com nome científico de 

Rhamnus purshiana D.C., sendo popularmente conhecida por: rhamnus e sacred bark (na 

língua inglesa), cáscara sagrada (no dialeto espanhol), cascara sagrada (na França), cascara 

sagrada (pelos italianos); cascara e amerikanische faulbaum (na língua alemã). Mantém 

ainda algumas sinonímias ao longo do mundo tais como: cáscara santa, casca persa, casca 

puchiana, ou purshiana, espinha de Cristo, madeira de osso, espinha da Califórnia, casca 

amarga, casca de cáscara, cascararinde. 

  

1.3.5.1.2 Parte utilizada 

 

A cáscara sagrada (córtex da Rhamnus purshiana), é constituído pela casca seca, 

encontra na superfície externa removida de forma inteira ou fragmentada, submetida a 

armazenamento por 1 ano e tratada com ar quente antes do uso. (ERNST, 2006; ERNST & 

PITTLER, 2002) 

 

1.3.5.1.3 Constituintes 

 

Apresenta como principais constituintes químicos: aldemodina-ranol, aloe-

emodina, aloínas, barbaloínas, cascarosídeos A, B, C e D, emodina, heterosídeos 



 57
antraquinônicos, ácido málico, ácido tânico, vitamina A, complexo B, cálcio, potássio, ferro, 

fósforo, selênio, niacina, sódio, magnésio, óleos essências, magnésio, silício e vitamina C. O 

efeito terapêutico é extraído da casca seca desta planta e recai sobre as substâncias chamadas 

de derivados antraquinônicos, que em contato com a mucosa intestinal, aumentam os 

movimentos peristálticos, por meio de mecanismos ainda não etabelecidos, facilitando assim a 

eliminação das fezes. (MA et al., 2003; KAI et al., 2002; BORRETI et al., 2001; YAGI & 

YAMANCHI, 1999; IZZO et al., 1997) 

 

1.3.5.1.4 Mecanismo de ação 

 

Os hidroxiantracenos e as antraquinonas livres chegam sem ser absorvido ao 

intestino grosso, onde são hidrolisados e transformados pela ação de enzimas da flora 

intestinal em metabólitos ativos. Estes metabólitos estimulam plexos nervosos do cólon 

causando um aumento do peristaltismo. Associado a este mecanismo exibe ainda um aumento 

da secreção de água e de eletrólitos para a luz intestinal, provavelmente devido à inibição dos 

mecanismos do transporte do ATP dependente do sódio/potássio ou pela inibição dos canais 

do cloro. (MA et al., 2003; KAI et al., 2002; BORRETI et al., 2001; YAGI & YAMANCHI, 

1999; IZZO et al., 1997) 

 

1.3.5.1.5 Indicação e contra-indicação 

 

Sua propriedade medicinal sabidamente conhecida permite sua indicação como 

terapêutica auxiliar no tratamento da constipação (prisão de ventre) crônica, com ação 

laxativa e restabelecendo o tônus natural do cólon e sem desencadear hábito e estimulando o 

peristaltismo intestinal. Apresenta como contra-indicações quadros de: constipação crônica, 

abdômen agudo, gravidez, apendicite, lactação, estados inflamatórios intestinais, dores 

abdominais de origem desconhecida, obstrução intestinal e estenoses e estados de 

desidratação severa e perda de eletrólitos. (MA et al., 2003; KAI et al., 2002; BORRETI et al., 

2001; YAGI & YAMANCHI, 1999; IZZO et al., 1997) 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a eficácia terapêutica da Piperazina Hexahidratada com Extrato fluido de 

Rhamnus purshiana, produzidas pelo laboratório DM Indústria Farmacêutica Ltda, no 

tratamento de pacientes infestados por Ascaris lumbricoides. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a segurança quanto ao uso da Piperazina Hexahidratada com Extrato fluido de 

Rhamus purshiana no tratamento de pacientes com ascaridíase.  

 

 Avaliar a prevalência de parasitoses intestinais na população residente em Fortaleza e 

Região Metropolitana. 

 

 Avaliar aspectos socioeconômicos e sanitários na população estudada. 
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3 PROTOCOLO DE ESTUDO 
 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

A pesquisa constituiu de estudo duplo cego, randomizado, para avaliação da 

eficácia terapêutica da Piperazina Hexahidratada com Extrato fluido de Rhamnus purshiana 

no tratamento de pacientes infestados por Ascaris lumbricoides. O estudo foi baseado nas 

comunidades localizadas no bairro São Cristóvão e João Paulo II pertencentes à Secretaria 

Regional VI do Município de Fortaleza e nos bairros Esplanada do Araturi, Potira e Jurema na 

região metropolitana de Fortaleza, no Município de Caucaia, no período de maio de 2005 a 

janeiro de 2007. 

 

3.2  PRODUTOS ESTUDADOS 

 

• Produto TESTE - Licor de Cacau Xavier - Piperazina Hexahidratada associado 

com Extrato fluido de Rhamnus purshiana. Na dose de 75 a 100 mg/kg. 

• Controle POSITIVO - Licor de Cacau Xavier sem o Extrato fluido de Rhamnus 

purshiana. Na dose de 75 a 100 mg/kg. 

 

 
Figura 15: Medicamentos do Estudo: A - Teste (Piperazina Hexahidratada com extrato fluido 
de Rhamnus purshiana.); B - Controle positivo (Piperazina Hexahidratada) 
 

As formulações administradas durante o estudo estão descritas na tabela abaixo. 

Tabela 3: Características dos medicamentos do Estudo, elaborado pela D.M Indústria 
Farmacêutica LTDA 

A B
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D.M Indústria Farmacêutica 
LTDA

D.M Indústria Farmacêutica 
LTDAFabricante

02/200702/2007
Validade

02/200502/2005
Data Fabricação

000505 SC000505
Lote

SoluçãoSoluçãoForma

q.s.p 1mLq.s.p 1mL

Ciclamato de Sódio, Sacarina 
sódica, Vanilina, metilparabeno, 
Álcool etílico, Corante caramelo, 
Essência de chocolate, Ácido 
cítrico e Água purificada

-0,00666mLExtrato fluido de Rhamnus
purshiana

100 mg100 mgPiperazina Hexaidratada

Ingrediente Ativo (para 1 mL)

Licor de Cacau Xavier (controle)
Licor de Cacau Xavier

Nome

ControlePositivoProduto Teste

D.M Indústria Farmacêutica 
LTDA

D.M Indústria Farmacêutica 
LTDAFabricante

02/200702/2007
Validade

02/200502/2005
Data Fabricação

000505 SC000505
Lote

SoluçãoSoluçãoForma

q.s.p 1mLq.s.p 1mL

Ciclamato de Sódio, Sacarina 
sódica, Vanilina, metilparabeno, 
Álcool etílico, Corante caramelo, 
Essência de chocolate, Ácido 
cítrico e Água purificada

-0,00666mLExtrato fluido de Rhamnus
purshiana

100 mg100 mgPiperazina Hexaidratada

Ingrediente Ativo (para 1 mL)

Licor de Cacau Xavier (controle)
Licor de Cacau Xavier

Nome

ControlePositivoProduto Teste

 
 
 

 
3.3 SELEÇÃO DOS PACIENTES 

 

No período de maio de 2005 a janeiro de 2007 foram recrutados, no bairro São 

Cristóvão do Município de Fortaleza e nos bairros Esplanada do Araturi, Potira e Jurema no 

Município de Caucaia, por demanda espontânea, pacientes com suspeita de parasitose 

intestinal, que apresentassem sinais e sintomas compatíveis para infestação por Ascaris 

lumbricoides e que preenchessem todos os critérios de inclusão e exclusão do protocolo. As 

abordagens foram realizadas por meio de visita domiciliar. 

 

3.3.1 Critérios de Inclusão 
 

Os critérios seguintes deveriam ser satisfeitos, a fim de que o paciente participasse 

do estudo. 

 

1. Pacientes de ambos os sexos; 
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2. Maiores de 05 anos de idade; 

3. Diagnóstico laboratorial positivo para Ascaris lumbricoides; 

4. Paciente com idade superior a 18 anos ou responsável legal por paciente menor 

de 18 anos, capaz de compreender a natureza e objetivo do estudo, inclusive os riscos 

e efeitos adversos, tendo intenção de cooperar com o pesquisador e agir de acordo com 

os requerimentos de todo protocolo, o que vem a ser confirmado mediante assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

3.3.2 Critérios de Exclusão 
 

Qualquer um dos seguintes critérios excluía o voluntário: 

 

1. Paciente com exame laboratorial de parasitológico de fezes negativo para 

Ascaris lumbricoides; 

2. Paciente com hipersensibilidade conhecida à droga a ser estudada ou 

compostos quimicamente relacionados; história de reações adversas graves; 

3. Paciente gestante ou amamentando; 

4. Participante de qualquer estudo experimental ou tenha recebido alguma droga 

experimental no período de 3 meses anterior ao início deste estudo ou esteja 

programado para receber tal droga durante o período desta pesquisa; 

5. História de abuso de álcool ou drogas; 

6. Apresentar qualquer condição que o investigador julga relevante para a não 

participação do estudo; 

7. História clínica de epilepsia ou convulsão; 

8. Indivíduos que realizam atividades que exijam concentração e destreza 

manual; 

9. Paciente que se negou a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ANEXO II e ANEXO III); 

10. Desejo manifesto do paciente de não participar do estudo. 

 

3.3.3 A Critério do Investigador 
 

• Resposta positiva à reavaliação de qualquer um dos critérios de exclusão, no 

momento da admissão em ocasião subseqüente; 

• Não aderência às exigências do protocolo; 
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• Eventos adversos e/ou sintomas ou sinais de possível toxicidade; 

• Doença intercorrente requerendo medicação, a critério do médico responsável; 

• Qualquer outra condição que, a juízo do investigador, seja do interesse para 

manutenção da saúde do paciente. 

 

3.3.4 Exames Laboratoriais Pré-Estudo  
 

1. Análise Parasitológica: Exame parasitológico de fezes pelo método de 

Lutz ou de Holffmann Pons e Janer. 

2. Exame sorológico para mulheres em idade fértil: Beta HCG pelo 

método de eletroquimioluminescência. 

 

3.3.5 Exames Laboratorial Pós-Tratamento 
 

• Exame parasitológico de fezes pelo método de Lutz ou de Holffmann Pons e Janer no 

período pós-tratamento para confirmação da eficácia terapêutica do medicamento em 

teste. 
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3.3.6 Critérios para Retirada do Estudo 
 

As seguintes condições foram consideradas como critérios de retirada do estudo: o 

paciente não desejava continuar no estudo, por razões outras que a ocorrência de eventos 

adversos do fármaco teste, por exemplo, indisponibilidade ou intolerância aos procedimentos 

do estudo; reações adversas do fármaco; testes laboratoriais anormais, julgados de relevância 

clínica pelo pesquisador. 

 

3.3.7 Medicações, Tratamento e Condutas permitidas e não permitidas antes e durante o 
Estudo 

 

3.3.7.1 Medicamento 
 

Todos os pacientes do estudo foram informados que qualquer medicamento, 

incluindo aqueles vendidos sem prescrição médica, não poderiam ser tomados de forma 

regular por no mínimo uma semana antes da sua inclusão no estudo, salvo quando permitido 

pelo investigador responsável. Durante o período de administração e até o encerramento do 

ensaio clínico, também não foi permitido o uso de toda e qualquer medicação. 

 

Em caso de emergência, incluindo eventos adversos em que seria imprescindível a 

administração de fármacos ou a realização de procedimentos que envolvesse o uso de 

qualquer substância química, no intuito de salvaguardar a integridade física do sujeito do 

estudo, o investigador principal poderia decidir administrar toda e qualquer medicação ou 

realizar tal procedimento, os considerados necessários, desde que prontamente registrado no 

CRF (ANEXO IV). 

 

3.3.7.2 Questionário Socioeconômico  
 

Todos os pacientes incluídos, no estudo, foram submetidos à aplicação de 

questionário específico no intuito de se traçar o padrão sócio-demográfico, financeiro, 

sanitário e de comportamento. (ANEXO V) O instrumento em apreço consiste no mesmo 

questionário utilizado pelo o Programa de Saúde da Família do Ministério da Saúde do 

Governo Federal, para cadastramento de famílias pertencentes ao referido programa, sendo 

portanto um veículo bem estabelecido.  
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3.4 ENTRADA DO PACIENTE VOLUNTÁRIO NO ESTUDO 

 

Os pacientes foram submetidos a uma entrevista para avaliação da história clínica 

atual, história patológica pregressa e das condições emocionais para participar da 

investigação. Depois de retiradas todas as dúvidas, por parte dos pacientes, o TCLE (ANEXO 

II e ANEXO III) foi assinado, para participação no estudo. Previamente à assinatura do 

TCLE, o paciente foi informado do seu direito de deixar o estudo se desejar ou considerar 

conveniente. 

 

3.5 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

3.5.1 Visita 01 (dia 0) 
 

Os sujeitos do presente estudo participaram inicialmente de uma reunião, aonde 

foram abordados temas diversos, por meio de palestra, incluindo: processo saúde-doença, 

parasitose intestinal, ascaridíase, aspectos preventivo-curativos e esclarecimentos das 

condições nas quais seria desenvolvida a pesquisa clínica. Depois de retiradas todas as 

dúvidas, os pacientes eram recrutados para participarem do Ensaio Clínico e o TCLE foi 

assinado. Neste primeiro momento foram entregues os recipientes para coleta de material 

fecal. 

 

3.5.2 Visita 02 (dia 7) 
 

Neste momento foi realizado o recebimento do material fecal (três amostras 

coletadas em dias alternados, armazenados em recipiente próprio para cada paciente) e feito o 

transporte deste material biológico ao Laboratório Louis Pasteur, a fim de ser realizado o 

exame parasitológico de fezes seriado. 

 

3.5.3 Visita 03 (dia 14) 
 

3.5.3.1  Grupo A  
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O grupo A era composto de pacientes com exame parasitológico de fezes seriado, 

positivo para Ascaris lumbricoides, do sexo masculino e do sexo feminino em idade não fértil 

ou que tenha realizado procedimento cirúrgico de laqueadura de tubas uterinas. 

 

Nesta etapa foi realizada avaliação médica, registro de dados demográficos e sinais 

vitais (incluindo pressão sanguínea sistólica e diastólica, freqüência cardíaca, medida de 

temperatura corpórea, medida de altura corpórea e aferição de peso), seguida da inclusão dos 

pacientes deste grupo de pacientes, da randomização (ANEXO VII), administração da 

primeira dose, dispensação da segunda dose e instrução de tomada. Questionário específico 

foi aplicado, contemplando questionamentos a cerca de aspectos sócio-demográficos, 

financeiros, sanitários e de comportamento. (ANEXO V) 

 

3.5.3.2  Grupo B 
 

O grupo B era composto de pacientes com exame parasitológico de fezes seriado, 

positivo para Ascaris lumbricoides, do sexo feminino em idade fértil. 

 

Nesta data era realizada a coleta de sangue venoso para realização de exame de 

sorologia para ß-HCG, visando investigar possível gravidez e transporte deste material 

biológico para o Laboratório Louis Pasteur. 
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3.5.4 Visita 04 (dia 21) 
 

3.5.4.1  Grupo A 
 

Foi realizada para os integrantes deste grupo a administração da terceira dose, 

dispensação da quarta dose e instrução de tomada. Neste momento foi questionado sobre a 

ocorrência de eventos adversos relativos a primeira e segunda dose, bem como o recebimento 

do frasco da segunda dose. 

 

3.5.4.2  Grupo B 
 

Nesta etapa foi realizada avaliação médica, registro de dados demográficos, dados 

antropométricos e sinais vitais (incluindo pressão sanguínea sistólica e diastólica, freqüência 

cardíaca, medida de temperatura corpórea, medida de altura corpórea e aferição de peso), 

seguida da inclusão dos pacientes deste grupo de pacientes, da randomização (ANEXO VII), 

para a administração da primeira dose, dispensação da segunda dose e instrução de tomada. 

Questionário específico foi aplicado, contemplando questionamentos a cerca de aspectos 

sócio-demográficos, financeiros, sanitários e de comportamento. (ANEXO V) 

 

3.5.5 Visita 05 (dia 28) 
 

3.5.5.1  Grupo A 
 

O objetivo desta visita era a investigação da ocorrência de possíveis eventos 

adversos referentes à administração da terceira e quarta doses. Durante a mesma, foram 

entregues os recipientes para coleta de material fecal pós-tratamento. 

 

3.5.5.2  Grupo B 
 

Foi realizada, para os integrantes deste grupo, a administração da terceira dose, 

dispensação da quarta dose e instrução de tomada. Neste momento, questionou-se sobre a 
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ocorrência de eventos adversos relativos a primeira e segunda doses, bem como o 

recebimento do frasco da segunda dose. 

 

3.5.6 Visita 06 (dia 35) 
 

3.5.6.1  Grupo A 
 

Nesta visita foi procedido o recebimento do material fecal pós-tratamento e 

transporte deste material biológico ao Laboratório Louis Pasteur. 

 

3.5.6.2  Grupo B 
 

Esta visita tinha por objetivo investigar a ocorrência de possíveis eventos adversos, 

referentes à administração da terceira e quarta dose. Durante sua realização foi entregue os 

recipientes para coleta fecal pós-tratamento. 

 

3.5.7 Visita 07 (dia 42) 
 

3.5.7.1  Grupo A 
 

Nesta etapa deu-se o encerramento do ensaio clínico para os pacientes pertencentes 

a este grupo, os quais apresentaram exame parasitológico de fezes seriado pós-tratamento 

negativo. Para os pacientes com persistência do resultado positivo, no parasitológico de fezes 

seriado, foi realizada a administração da medicação de resgate. 

 

3.5.7.2 Grupo B 
 

O objetivo desta visita era a investigação da ocorrência de possíveis eventos 

adversos referentes à administração da terceira e quarta dose. No decorrer da visita foram 

entregues os recipientes para coleta de fezes pós-tratamento. 
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3.5.8 Visita 08 (dia 49) 
 

3.5.8.1  Grupo B 
 

Nesta etapa, foi encerrado o ensaio clínico para os pacientes pertencentes a este 

grupo, portadores de exame parasitológico de fezes seriado pós-tratamento, negativo. Para os 

pacientes que persistiram com resultado positivo, no parasitológico de fezes seriado, foi 

realizada a administração da medicação de resgate. 
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Figura 16: Delineamento do Ensaio Clínico 
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3.6  ETAPA LABORATORIAL 

 

Todos os exames pertencentes ao protocolo em estudo foram realizados pelo 

Laboratório Louis Pasteur Patologia Clínica S/C Ltda., situado na Avenida Dom Luis 1233 no 

Município de Fortaleza Estado do Ceará, com registro sanitário de número 24457/06 junto ao 

setor de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, auditado e 

certificado junto a Agência de Vigilância Sanitária Federal e com certificados de proficiência 

em ensaios laboratoriais e de acreditação junto à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica / 

Medicina Laboratorial (ANEXO IV). 

 

3.7 PROCEDIMENTOS PARA MONITORAR A ADESÃO DO PACIENTE AO 

PROTOCOLO 

 

3.7.1 Adesão à Terapia 
 

A medicação sob investigação teve sua 1a e 3a administração efetuada sob 

supervisão direta dos investigadores. A 2a e 4a doses foram administradas seguindo 

determinações posológicas e orientação da equipe de investigadores, sob responsabilidade do 

paciente. Após cada administração foi solicitada a devolução do recipiente da medicação, a 

fim de ser confirmada a administração e para contabilidade da medicação dispensada. 

 

3.7.2 Adesão a outras condições/ Restrições 
 

A adesão às restrições quanto ao uso de medicamentos e demais limitações 

definidas no protocolo, foram investigadas inicialmente através de questionamento ao 

paciente ou responsável legal. Frente à resposta positiva ao referido questionamento o 

investigador principal decidiria a permanência do paciente no Estudo e seria registrado no 

CRF de forma apropriada. 

 

3.8 AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA 

 

Para fins de segurança, os pacientes foram acompanhados, por uma equipe 

multidisciplinar, durante todo o estudo, visando à manutenção da saúde do paciente sujeito do 

estudo, bem como à detecção de ocorrência de eventos adversos. Os pacientes foram 
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instruídos sobre os efeitos adversos em potencial, e solicitado que fossem relatados os eventos 

adversos, momento da ocorrência e a necessidade do uso de medicação adicional, sendo estas 

informações registradas de forma minuciosa no CRF. 

 

Evento adverso consiste em qualquer ocorrência médica não desejada em um 

sujeito que esteja participando de uma investigação clínica ao qual já tenha sido administrada 

alguma das terapias vinculadas à investigação. Esta ocorrência não necessita ter uma relação 

causal com a terapia. Portanto, um evento adverso pode ser um sinal (incluindo achados 

laboratoriais fora do padrão normal) ou sintoma desfavorável e não intencional, ou uma 

doença temporalmente associada à terapia, relacionada ou não à terapia. 

 

Os eventos adversos foram classificados como descrito abaixo: 

 

• Quanto à intensidade: 

o Leve: Experiência adversa facilmente tolerada 

o Moderada: Experiência adversa desagradável o bastante para 

interferir nas atividades cotidianas 

o Severo: Experiência adversa que impossibilita a realização das 

atividades cotidianas normais 

 

• Quanto ao relacionamento com o medicamento experimental 

o Não atribuído: Quando não há relatos na literatura sobre o evento 

adverso ocorrido, não há provas objetivas ou subjetivas evidentes e 

a seqüência temporal do evento com a administração do 

medicamento não é plausível, portanto não é possível atribuir tal 

evento ao fármaco administrado. 

o Possível: Neste caso, além de não haver presença deste evento 

diante de uma re-administração, não há melhora clínica com 

administração de um antagonista ou após período de washout do 

fármaco em estudo. Apesar da existência de dados científicos e 

evidências, o evento pode estar sendo originado por outro fator não 

relacionado ao medicamento. 

o Provável: Não se pode comprovar sua atribuição devido o paciente 

não apresentar o mesmo evento no caso da re-administração, tanto 

durante o ensaio clínico quanto durante outras exposições 

anteriores. 
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o Atribuído: Para considerar um evento adverso atribuído ao 

medicamento é preciso que este já seja conhecido cientificamente e 

que haja provas capazes de respaldar objetivamente ou 

subjetivamente o ocorrido.  

 

3.9 ASPECTOS ÉTICOS 

 

3.9.1 Comitê de Ética em Pesquisa 
 

O projeto de pesquisa, com o protocolo experimental, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e o questionário de Condições Socioeconômicas Familiar, 

Formulário de Relato de Caso (CRF) e foram submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará, credenciado pelo CONEP – Conselho Nacional de Saúde/MS. 

(ANEXO I) 

 

3.9.2 Condução do Estudo 
 

O Estudo foi conduzido de acordo com a Declaração de Helsinque (1965) e as 

revisões de Tóquio (1975), Veneza (1983), Hong Kong (1989), África do Sul (1996), 

Edimburgo (2000) e a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/MS. 
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3.10 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Segundo a Declaração do Congresso Nacional de Bioética (SIBI), realizado em 

junho de 2000, o art. 11º, dedicado aos temas da pesquisa e experimentação, relata que “os 

sujeitos das experimentações deverão dar seu consentimento livre e esclarecido e plenamente 

informado”. 

Os pacientes receberam uma explanação da natureza e dos objetivos do estudo. 

Foram esclarecidos de que eram livres para se retirarem a qualquer momento, sem que isto 

causasse qualquer prejuízo no atendimento junto ã Unidade de Farmacologia Clínica da 

Universidade Federal do Ceará. Aqueles que concordaram em participar, assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

3.11 CONFIDENCIALIDADE 

 

Os resultados da avaliação médica e os exames laboratoriais foram registrados em 

folha individual de cada paciente. Todas as informações obtidas durante o estudo, referente ao 

estado de saúde dos pacientes ficaram disponíveis à equipe clínica, responsável pelo Estudo, 

da Unidade de Farmacologia Clínica da Universidade Federal do Ceará. Uma cópia dos 

exames laboratoriais realizados no período pré e pós-estudo foram fornecidos aos pacientes, 

quando solicitada.  

 

3.12 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os pacientes foram analisados individualmente através de exames laboratoriais 

para a determinação da resposta de cura ou não-cura do Licor de Cacau Xavier (formulação 

teste) versus Licor de Cacau Xavier (formulação referência) sem a presença do extrato de 

Rhamnus purshiana. A análise das variáveis categóricas envolveu, conforme o caso, o uso do 

teste exato de Fisher e do teste do qui-quadrado. Assim, a avaliação da eficácia do 

medicamento teste, quando comparada à do medicamento referência, foi realizada mediante o 

uso do teste exato de Fisher. Este mesmo teste foi utilizado para comparar a ocorrência de 

efeitos adversos entre os pacientes pertencentes aos grupos teste e referência.  

 

Utilizou-se o teste do qui-quadrado com correção de Yates para verificar a 

associação entre gênero e ocorrência de ascaridíase. A associação entre a variável faixa etária 

e ocorrência de ascaridíase foi analisada pelo teste do qui-quadrado. 
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Em todos os casos, estabeleceu-se em 0,05 (5%) a probabilidade α do erro tipo I 

(nível de significância).  

 

Os dados foram analisados pelo software estatístico GraphPad Prism® versão 4.00 

para Windows® (GraphPad Software, San Diego, California, USA). 
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4 RESULTADOS 
 

4.1 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA TERAPEUTICA 

 

Um total de 1351 pacientes foram triados, por meio de demanda espontânea nos 

locais da realização do estudo clínico, dos quais 389 não efetivaram a entrega das amostras 

pré-tratamento sendo, portanto, excluídos da possibilidade de participarem do estudo devido à 

impossibilidade de se comprovar infestação por Ascaris lumbricoides. Ao todo foram 

observados 152 pacientes (15,65%) com exame parasitológico de fezes positivo para o 

helminto do tipo Ascaris lumbricoides, associado ou não com outras condições 

parasitológicas intestinais. Um total de 130 (85,52%) foi acompanhado pela equipe clínica por 

08 semanas e reavaliados ao fim do tratamento, 22 (14,47%) não participaram do estudo 

devido à perda de contato após sucessivas visitas domiciliares. 

 

Dos pacientes que comprovadamente apresentaram ascaridíase e preencheram os 

critérios de inclusão foram randomizados 130 pacientes, entre os grupos de tratamento para 

comparação da eficácia do tratamento. 

 

Ao fim do estudo clínico observou-se que 15 pacientes (11,53%), distribuídos de 

forma desordenada, entre os grupos de tratamento, desistiram por solicitação manifesta do 

paciente ou foram retirados do estudo por não entregarem a amostra pós-tratamento o que 

impossibilitou a comprovação da eficácia do medicamento em estudo.  

 

O grupo teste o qual recebeu Licor de Cacau Xavier (piperazina hexahidratada 

com a presença do extrato de Rhamnus purshiana), inicialmente com 65 integrantes 

permaneceu com 60 sujeitos do estudo ao fim do tratamento e por sua vez o grupo referência 

no qual foi administrado Licor de Cacau Xavier (piperazina hexahidratada) sem associação 

com o extrato de Rhamnus purshiana, inicialmente também com 65 pacientes, totalizou 55 

membros na fase de encerramento do estudo de eficácia terapêutica objetivo deste trabalho. É 

salutar afirmar que a taxa de não aderência ao protocolo do estudo no valor de 11,53% não se 

deveu em nenhum momento à ocorrência de eventos adversos. 
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Figura 17: Organograma representando o acompanhamento dos pacientes do ensaio clínico 
durante o período de tratamento. Foram randomizados 130 pacientes; 15 pacientes desistiram 
ou foram retirados do estudo; 115 concluíram o estudo; 6 apresentaram exame pós-estudo 
positivo para Ascaris lumbricoides, sendo 4 para o produto teste e 2 para o produto referência. 
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A eficácia terapêutica da Piperazina Hexahidratada com Extrato fluido de 

Rhamnus purshiana no tratamento de pacientes infestados por Ascaris lumbricoides, foi 

estabelecida pela remissão do quadro infeccioso, através da negativação do exame 

parasitológico de fezes seriado após o período de tratamento. 

 

Tabela 4: Avaliação da eficácia da piperazina hexahidratada com extrato fluido de Rhamnus 
purshiana (medicamento teste/grupo teste) no tratamento da ascaridíase, considerando a 
piperazina como medicamento de referência/grupo referência. Conforme o resultado do 
exame parasitológico de fezes seriado (EPF). Dados analisados pelo teste exato de Fisher ao 
nível de significância de 5%, não foi constatada diferença estatisticamente significante entre a 
proporção de pacientes que persistiram com o exame parasitológico de fezes seriado positivo 
nos grupos teste e referência (P = 0,6809). Risco relativo de 1, 833 (intervalo de confiança de 
95%: 0,349 a 9,622). 
 

Exame parasitológico de fezes seriado 
Grupo 

Positivo Negativo 
Total 

Teste 4 56 60 

Referência 2 53 55 

Total 6 109 115 

 

 

Com a conclusão da etapa clínica, foi observado, através da análise coprológica 

seriada pós-tratamento, que no grupo Referência (Licor de Cacau Xavier/piperazina 

hexahidratada sem a presença do extrato de Rhamnus purshiana) foi obtido um índice de cura 

de 96,36% (53 pacientes) e a manutenção da infecção por Ascaris lumbricoides em apenas 02 

pacientes, por sua vez no grupo Teste (Licor de Cacau Xavier/piperazina hexahidratada 

associado ao extrato de Rhamnus purshiana), foi constatado a cura de 56 pacientes com taxa 

de cura de 93,33%.  

 

A análise estatística não observou diferença significante entre os dois grupos 

estudados, confirmando a equivalência de desempenho, também, observado clinicamente 

entre as duas formulações testadas. 
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Figura 18: Avaliação da eficácia da piperazina hexahidratada com extrato fluido de Rhamnus 
purshiana em relação à piperazina (medicamento de referência/grupo) no tratamento da 
ascaridíase através do resultado do exame parasitológico de fezes seriado pós-estudo. Dados 
analisados pelo teste exato de Fisher ao nível de significância de 5%, não foi constatada 
diferença estatisticamente significante entre a proporção de pacientes que persistiram com o 
exame parasitológico de fezes seriado positivo nos grupos teste e referência. 
 

4.2 AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA 

 

A segurança da medicação foi avaliada através de avaliação médica, ao longo das 

08 semanas em que o paciente esteve em tratamento. Por meio de indagações gerais, tais 

como: “Como vai você?” foram colhidos todos os relatos de ocorrência de eventos adversos e 

anotados de forma apropriada no CRF.  

 

Os medicamentos utilizados em ambos os grupos, Referência (Licor de Cacau 

Xavier/piperazina hexahidratada sem a presença do extrato de Rhamnus purshiana) e Teste 

(Licor de Cacau Xavier/piperazina hexahidratada associado ao extrato de Rhamnus 

purshiana) fabricados pela DM Indústria Farmacêutica LTDA, foram bem tolerados, 

entretanto, alguns eventos adversos foram relatados durante o período de tratamento, como 

descritos abaixo na Tabela 5. 
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Tabela 5: Freqüência dos eventos adversos relatados nos 130 pacientes em tratamento com 
piperazina hexahidratada com extrato fluido de Rhamnus purshiana e piperazina conforme 
randomização. Os dados estão relacionados com o relato da ocorrência de evento adverso 
após a administração das quatro doses distintas. 
 

Evento Adverso Nº de pacientes % 

Náusea 18 13,84 

Vômito 15 11,53 

Cefaléia 12 9,23 

Tontura 12 9,23 

Dor abdominal 10 7,69 

Diarréia 08 6,15 

Constipação 04 3,07 

Sonolência 03 2,30 

Febre 01 0,76 
 

Todos os eventos adversos relatados (Tabela 05) foram considerados 

possivelmente associados ao tratamento, uma vez que este se mostrou repetidos em um 

mesmo paciente ao longo das administrações. Exceção pode ser atribuída ao relato de 

aumento da temperatura corpórea com valor de 38°C, (freqüência de 0,76%), a qual foi 

considerada por parte da equipe clínica como evento adverso não atribuído, devido a não 

relação com a medicação em uso.  

 

Nenhum paciente, diante da ocorrência de evento adverso, necessitou fazer uso de 

medicação no intuito de controlar ou debelar tal sinal/sintoma adverso, assim sendo os 

eventos foram considerados de intensidade leve e cederam sem necessidade de medicação 

adicional. 
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Figura 19: Total de eventos adversos relatados pelos pacientes pertencentes aos grupos teste 
e referência por ocasião da primeira, segunda, terceira e quarta doses. Dados analisados pelo 
teste exato de Fisher. Não foram verificadas diferenças estatisticamente significantes entre os 
totais de eventos adversos relativos aos grupos teste e referência nos quatro momentos 
avaliados, embora as diferenças referentes a primeira e terceira doses possam ser consideradas 
clinicamente relevantes (referência > teste), uma vez que os valores de P se aproximaram do 
nível de significância adotado (0,05 ou 5%). Valores de P referentes às doses 1, 2, 3 e 4 
respectivamente iguais a 0,0664; 0,1152; 0,0769 e 0,6809. 
 

Os eventos adversos relatados, quando analisados através do somatório de todos os 

relatos, mostraram-se distribuídos de forma homogênea em ambos os grupos, não sendo 

passíveis de se evidenciar diferenças de significado clínico, os que foram também 

confirmados na análise estatística, uma vez que esta não apresentou diferença significante, na 

população estudada.  

 

Diante do desmembramento dos relatos de reação adversa em dois subgrupos, 

relacionados com ao sítio principal de acometimento, foi possível comprovar uma 

equivalência no grau de segurança frente ao desencadeamento de sinais e sintomas de 

natureza gastrintestinal (Figura 20). Por sua vez a análise dos relatos sediados no Sistema 

Nervoso Central evidenciou diferença estatisticamente significante, sugerindo uma 

superioridade da formulação teste quando comparado com a medicação referencia nas 

segunda e terceira dose (Figura 21).  
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Figura 20: Ocorrência de eventos adversos relacionados ao trato gastrintestinal entre os 
voluntários dos grupos teste e referência por ocasião da primeira, segunda, terceira e quarta 
doses. Dados analisados pelo teste exato de Fisher. Ao nível de significância de 5%, não 
foram constatadas diferenças estatisticamente significantes na ocorrência de eventos adversos 
relacionados ao TGI nos grupos teste e referência nos quatro momentos avaliados. Valores de 
P referentes às doses 1, 2, 3 e 4 respectivamente iguais a 0,6358; 1,0000; 0,5715 e 0,3663. 
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Figura 21:Ocorrência de eventos adversos relacionados ao sistema nervoso central (SNC) 
entre os voluntários dos grupos teste e referência por ocasião da primeira, segunda, terceira e 
quarta doses. Dados analisados pelo teste exato de Fisher. Verificaram-se diferenças 
estatisticamente significantes entre a ocorrência de eventos adversos relacionados ao SNC nos 
grupos teste e referência nos momentos correspondentes às doses 2 (P = 0,0463) e 3 (P = 
0,0493). Ao nível de significância de 5%, não foram constatadas diferenças estatisticamente 
significantes nos momentos correspondentes às doses 1 (P = 0,0664) e 4 (P = 0,4783). 

 

A citação de ocorrência do sintoma náusea se deu a partir de relados de enjôo, 

mal-estar, ânsia de vômito e “embrulho”, após a administração de ambas as medicações. Tal 

acontecimento atingiu a maior taxa de ocorrência (13,84%), sendo verbalizada em um total de 
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18 vezes, pelos pacientes de número 04, 42, 71, 89, 96 e 104 e distribuídas ao longo do 

tratamento como observado na figura 22. 

 

A ocorrência de 15 episódios de vômitos, associados possivelmente ao uso das 

medicações do estudo, foi relatada pelos pacientes de número 15, 21, 35, 41, 46, 104, 111 e 

129, atingiu uma freqüência de 11,53% e mostrou padrão de acometimento de acordo com o 

observado na Figura 23. Foi considerada como vômito a expulsão forçada pela boca do 

conteúdo do estômago ou da porção inicial do intestino, sendo diferenciado da regurgitação 

que é considerada como o retorno não forçado de material do esôfago, estômago ou porção 

inicial do intestino, sem esforço ou contração dos músculos abdominais ou torácicos, e 

geralmente não associado à náusea.  
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Figura 22: Ocorrência de náuseas entre os pacientes dos grupos teste e referência por ocasião 
da primeira, segunda, terceira e quarta doses. Dados analisados pelo teste exato de Fisher. Ao 
nível de significância de 5%, não foram constatadas diferenças estatisticamente significantes 
entre a proporção de pacientes que referiram náuseas nos grupos teste e referência nos quatro 
momentos avaliados. Valores de P referentes às doses 1, 2, 3 e 4 respectivamente iguais a 
0,2565; 0,6689; 0,3476 e 1,0000. 
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Figura 23: Ocorrência de vômitos entre os pacientes dos grupos teste e referência. Dados 
analisados pelo teste exato de Fisher. Ao nível de significância de 5%, não foram constatadas 
diferenças estatisticamente significantes na ocorrência de vômitos nos grupos teste e 
referência nos momentos correspondentes às doses 1, 2 e 3, sendo os valores de P 
respectivamente iguais a 1,0000; 0,6025 e 0,3476. 
 

 

As alterações no sistema nervoso foram observadas pelo relato de ocorrência de 

tontura e cefaléia ambos com freqüência de 9,23%. Foram enquadrados como citações de 

tontura, achados de perturbação do equilíbrio corporal, atordoamento, sensação de “cabeça 

leve”, impressão de queda, instabilidade, sensação de flutuação, tonteira ou zonzeira.  

 

Tontura foi relatada em um total de 12 vezes pelos pacientes de número 61, 110, 

114, 119, 127 e 128, por sua vez o sintoma cefaléia foi relatado pelos pacientes de número 42, 

77, 111, 127 e 128 totalizando 12 episódios. O padrão de acometimento pode ser observado 

nas figuras 24 e 25. 
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Figura 24: Ocorrência de tonturas entre os pacientes dos grupos teste e referência por ocasião 
da primeira, segunda, terceira e quarta doses. Dados analisados pelo teste exato de Fisher. 
Não foram constatadas, ao nível de significância de 5%, diferenças estatisticamente 
significantes entre a proporção de pacientes que referiram tonturas nos grupos teste e 
referência nos momentos correspondentes às doses 1, 2 e 3, ocasiões em que os valores de P 
foram respectivamente iguais a 0,4236; 0,1916 e 0,4783. 
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Figura 25: Ocorrência de cefaléia entre os pacientes dos grupos teste e referência por ocasião 
da primeira, segunda, terceira e quarta doses. Dados analisados pelo teste exato de Fisher. Ao 
nível de significância de 5%, não foram constatadas diferenças estatisticamente significantes 
no relato de cefaléia entre os pacientes pertencentes aos grupos teste e referência nos quatro 
momentos avaliados. Valores de P referentes às doses 1, 2, 3 e 4 respectivamente iguais a 
0,1916; 0,3476; 0,2265 e 0,4783. 
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Alterações no trato gastrintestinal foram observadas por parte dos sujeitos do 

estudo de dor abdominal e diarréia, totalizando 10 citações (7,69%) e 08 citações (6,15%), 

respectivamente. Dor abdominal ou “dor de barriga” foram detectados a partir de relatos de 

referências aos tipos de “queimação”, “fincada”, cólica e pressão sediados na região 

abdominal. Diarréia foi caracterizada diante de relatos de maior número de evacuações, 

acompanhado de fezes de consistência diminuída, disformes, pastosas ou líquidas. Todos os 

pacientes acometidos apresentaram um quadro de diarréia aguda, pois tiveram início súbito e 

de curta duração. Dor abdominal foi citado pelos pacientes de número 61, 74 e 96 e com 

padrão próprio de manifestação. (Figura 26) A diarréia também foi mencionada pelos 

pacientes de número 14, 34 e 96 com padrão de manifestação apresentado pela Figura 27. 
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Figura 26: Ocorrência de dor abdominal entre os pacientes dos grupos teste e referência por 
ocasião da primeira, segunda, terceira e quarta doses. Dados analisados pelo teste exato de 
Fisher. Não foram constatadas, ao nível de significância de 5%, diferenças estatisticamente 
significantes entre a proporção de pacientes que referiram dor abdominal nos grupos teste e 
referência nos quatro momentos avaliados. Nas quatro ocasiões, os valores de P foram os 
mesmos e iguais a 1,0000. 
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Figura 27: Ocorrência de diarréia entre os pacientes dos grupos teste e referência por ocasião 
da primeira, segunda, terceira e quarta doses. Dados analisados pelo teste exato de Fisher. Ao 
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nível de significância de 5%, não foram constatadas diferenças estatisticamente significantes 
no relato de diarréia entre os pacientes pertencentes aos grupos teste e referência nos quatro 
momentos avaliados. Valores de P referentes às doses 1, 2, 3 e 4 respectivamente iguais a 
0,6057; 1,0000; 1,0000 e 1,0000. 
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Figura 28: Queixa de constipação. Dados analisados pelo teste exato de Fisher. Ao nível de 
significância de 5%, não foram constatadas diferenças estatisticamente significantes na 
ocorrência de constipação nos grupos teste e referência nos quatro momentos avaliados. Nas 
quatro ocasiões, os valores de P foram os mesmos e iguais a 1,0000. 
 

 
Ocorrência de transtorno do sistema nervoso central foi observada, resultando no 

desenvolvimento de um quadro de sonolência, acometendo o paciente de número 114, 

relacionado com as três primeiras administrações. (Figura 29) 
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Figura 29: Queixa de sonolência entre os pacientes do grupo teste e referência por ocasião 
das quatro doses. Na quarta dose, não houve queixa de sonolência Dados analisados pelo teste 
exato de Fisher. Ao nível de significância de 5%, não foram constatadas diferenças 
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estatisticamente significantes entre os grupos, nos momentos correspondentes às doses 1, 2 e 
3. Nesses três momentos, os valores de P foram iguais a 0,4783. 

 

 

O relato de acometimento de febre foi citado em um único momento pelo paciente 

de número 111 relacionado com a terceira administração. Foi aceito como indicador de febre 

a temperatura axilar acima de 37,5º C. Tal achado foi caracterizado como evento adverso não 

atribuído devido a não relação com a medicação em uso. (Figura 30) 
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Figura 30: Ocorrência de febre entre os pacientes dos grupos teste e referência por ocasião da 
primeira, segunda, terceira e quarta doses. Dados referentes à terceira dose analisados pelo 
teste exato de Fisher; os demais momentos não foram analisados em virtude de haver mais de 
uma casela com valor igual a zero, uma vez que nenhum dos pacientes, seja do grupo teste ou 
referência, referiu febre. Na terceira dose, não foi constatada, ao nível de significância de 5%, 
diferença estatisticamente significante entre a proporção de pacientes que referiram febre nos 
grupos teste e referência (P = 0,4783). 
 

 

4.3 DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO EM ESTUDO 

 

Foi determinada a prevalência de parasitose intestinal na população estudada, onde 

foi observada uma grande tendência a casos de poliparasitismos já que foi constatada a 

presença de mais de um protozoário e/ou helminto intestinal em um mesmo voluntário (Figura 

31). Os resultados obtidos mostraram um grau de monoparasitismo em 60 % dos pacientes, 

seguido de biparasitismo (28%) e poliparasitismo (12%). Também foi possível observar a 

superioridade dos casos de helmintíase intestinal quando comparado com os casos de 

protozoários intestinais. (Figura 32) 
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Figura 31: Maior prevalência de monoparasitismo por Ascaris lumbricoides (60%), destaque 
deve ser dado à ocorrência de biparasitismo e poliparasitismo onde obrigatoriamente um dos 
agentes parasitários é o Ascaris lumbricoides. Dados em percentagem analisados por 
estatística descritiva.   
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Figura 32: Prevalência de protozoários e helmintos intestinais nos pacientes do estudo 
comprovados por exame parasitológico de fezes na etapa de pré-estudo. Dados em 
percentagem analisados por estatística descritiva.   
 

A distribuição etária dos 130 pacientes incluídos e randomizados no estudo 

mostraram uma maior prevalência na faixa pediátrica compreendida entre 05 e 14 anos de 

idade. A prevalência de Ascaris lumbricoides na população em estudo do sexo feminino 

mostrou uma maior incidência comparada ao sexo masculino. 

 
 
Tabela 6: Associação entre a faixa etária e a ocorrência de ascaridíase,na população estudada, 
conforme o resultado do exame parasitológico de fezes (EPF) inicial. Dados analisados pelo 
teste do qui-quadrado. Ao nível de significância de 5%, verificou-se que a associação entre a 
faixa etária e o risco de infestação por áscaris é estatisticamente significante (P < 0,0001), ou 
ainda que exista diferença significante entre as diversas faixas etárias em relação ao resultado 
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do EPF, ou seja, as proporções de EPF positivos nas diferentes faixas etárias são 
significantemente diferentes, indicando que a prevalência da ascaridíase é maior na faixa 
etária dos 5 aos 14 anos e menor entre os sujeitos acima de 60 anos. 

 
Exame parasitológico de fezes para Ascaris lumbricoides 

Faixa etária 
Positivo Negativo 

Total 

5 - 14 71 246 317 

15 - 19 10 94 104 

20 - 60 44 416 466 

> 60 5 48 53 

Total 130 804 940 

 

Tabela 7: Associação entre o gênero e a ocorrência de ascaridíase, conforme o resultado do 
exame parasitológico de fezes (EPF) inicial. Dados analisados pelo teste do qui-quadrado com 
correção de Yates. Constatou-se que a proporção de exames positivos para Ascaris 
lumbricoides entre as mulheres foi significantemente maior que a observada entre os homens 
(P = 0,0002). A intensidade da associação foi medida pelo risco relativo, cujo valor foi de 
0,5457 (intervalo de confiança de 95%: 0,3989 a 0,7466), denotando que, entre as mulheres, o 
risco de infestação por áscaris é cerca de 2 vezes maior do que entre os homens. 
 

Exame parasitológico de fezes para Ascaris lumbricoides 
Gênero 

Positivo Negativo 
Total 

Masculino 56 490 549 

Feminino 74 314 391 

Total 130 804 940 
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Os parâmetros socioeconômicos e sanitários da população estudada foram obtidos 

por intermédio da aplicação de um questionário específico, contemplando questionamentos a 

cerca de aspectos sócio-demográficos, financeiros, sanitários e de comportamento. (ANEXO 

V) Este questionamento já é utilizado pelas equipes do projeto de saúde de família para o 

cadastramento das famílias. 

 

Com a aplicação deste instrumento de pesquisa na família do paciente integrante 

do ensaio clínico foi passível de se observar o nível de escolaridade do sujeito do estudo bem 

como dos familiares que residiam no mesmo domicílio na vigência do estudo. (Tabela 08) 

 

Tabela 8: Associação entre o nível de escolaridade e a ocorrência de ascaridíase, conforme o 
resultado do exame parasitológico de fezes (EPF) inicial. 
 

Faixa etária 

Pacientes com exame parasitológico de fezes positivo para Ascaris 

lumbricoides 

Nível de escolaridade 

05-14 Regularmente matriculadas 54,61% 

1° grau menor 21,53% 

1° grau maior 3,84% 

Nível médio 1,53% 
> 15 

Analfabeto 18,49% 

 

Quanto à renda da família foi questionado o total de proventos recebidos por todos 

os integrantes da família, somando rendimento salarial previsto e projetos governamentais. 

Ficou evidente que a maior parte da população, acometida por Ascaris lumbricoides em 

ambos os grupos, está incluída na faixa que não possui rendimentos, até àquela que recebe 

valor menor ou igual a um salário mínimo. (Figura 33) 

 

Outro aspecto socioeconômico observado pelo instrumento de investigação 

aplicado na população em questão e que teve influência direta na renda familiar, destaca-se a 

cobertura por parte dos seus integrantes nos programas assistenciais do Governo Federal, tais 

como Bolsa Família, Bolsa Escola e Vale Gás. Grande cobertura pelos projetos sociais (66%) 

foi evidenciada e em alguns casos representam a única fonte de renda. (Figura 34) 
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8% 5% 13%

32%
42%

Sem Renda

< 01 Salário Mínimo

01 Salário Mínimo

≥ 02 Salários Mínimos

Não Respondeu

 
Figura 33: Padrão de renda familiar da população em estudo, de ambos os grupos, somando-
se todos os rendimentos da família estudada por ocasião da aplicação de questionário 
específico no momento inicial da avaliação pré-tratamento, onde a maior parte da população 
percebe valor máximo de até um salário mínimo. Os valores de remuneração foram baseados 
no valor do salário mínimo vigente no período do estudo clínico. Dados em percentagem 
analisados por estatística descritiva.   
 
 

 

 
Figura 34: Família do voluntário de número 81 a qual não recebe rendimento salarial e seus 
proventos se restringem aos valores recebidos por programas governamentais.  
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66%

29%

5%
Sim

Não

Não Responderam

 
Figura 35: Padrão de cobertura de seus integrantes nos Programas Assistenciais do Governo 
Federal e que influenciou diretamente na renda familiar da população estuda nos grupos teste 
e referência. Mais da metade da população (66%) é coberta pelos programas sociais de 
natureza governamental. Dados em percentagem analisados por estatística descritiva. 

 

O padrão de moradia foi observado, levando-se em consideração o tipo de material 

principal utilizado na construção da residência das famílias integrantes da pesquisa clínica. Os 

principais materiais observados foram: tijolo, taipa com ou sem revestimento e madeira ou 

materiais reciclados, sendo as residências confeccionadas com tijolo as que mais se 

mostraram presentes. (Figuras 36 e 37) 

 

2%

6% 5%

80%

7% Tijolo

Taipa não Revestida

Taipa Revestida

Madeira

Não respoderam

 
Figura 36: Tipo de moradia dos integrantes do estudo, levando em consideração ao material 
utilizado como matéria prima principal. O tijolo revelou-se mais freqüente, indicando uma 
construção do tipo alvenaria para aproximadamente 80% da população em questão. Dados em 
percentagem analisados por estatística descritiva. 
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A B

DC

 
Figura 37: Tipo de moradia dos integrantes do estudo: A - taipa não revestida com material 
reciclado; B - tijolo; C - taipa revestida; D - tijolo com madeira. 
 

Foram observadas características hidrossanitárias da população, sendo avaliados 

aspectos relacionados com o tipo de abastecimento de água dos pacientes do estudo e o tipo 

de tratamento da água de consumo dos pacientes no estudo. Em relação ao tipo de 

abastecimento de água ficou evidenciado que 63% da população são servidos pela rede geral 

de abastecimento fornecido pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE e 15% 

dos integrantes do estudo utilizam a água de abastecimento fornecido pela CAGECE, sendo 

que por meio de ligações clandestinas. Em relação ao tipo de tratamento empregado na água 

de consumo foi constatado que 69% da população estudada não utiliza método de tratamento 

da água ingerida. (Figuras 38 e 39) 

63%15%

8%
9% 5% Rede Geral Regular

Rede Geral Clandestina

Poço ou Caçimba

Chafariz

Não Responderam
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Figura 38: Tipos de abastecimento de água nas residências dos pacientes pertencentes aos 
grupos teste e referência por ocasião da aplicação do questionário específico e após visita 
domiciliar. Ficou evidente que a maior parte da população do estudo é servida de água de 
abastecimento a partir da rede geral seja de forma regular ou clandestina. Dados em 
percentagem analisados por estatística descritiva. 
 

21%

5%

69%

5%
Filtrada

Fervida

Sem Tratamento

Não Responderam

 
Figura 39: Tipos de tratamento da água de consumo citados pelos pacientes de ambos os 
grupos, por ocasião da aplicação do questionário específico e após visita domiciliar. Ficou 
evidente que a maior parte da população do estudo (69%) consome água diretamente da fonte 
de abastecimento sem nenhum tipo de tratamento, mesmo no caso das redes clandestinas. 
Dados em percentagem analisados por estatística descritiva. 
 

Os aspectos sanitários foram observados a partir de questionamentos acerca do destino 

do lixo, fezes e urina dos pacientes do estudo levando em consideração as características 

básicas de saneamento. 

 

O destino do lixo produzido pelos pacientes que integraram este estudo clínico 

demonstrou uma coleta pública regular e ineficaz, uma vez que fornece cobertura para 

aproximadamente 60% da população estudada, e o que se vislumbra é um acúmulo expressivo 

de lixo nas áreas de cobertura, bem como uma parcela considerável que não é coberta, e por 

sua vez, adota técnicas não adequadas. (Figuras 40 e 41) 

 

60%

7%

3%

23%
2% 5%

Coleta Pública Regular

Coleta Pública Irregular

Queimado

Céu Aberto

Enterrado

Não Responderam
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Figura 40: Tipos de destino do lixo produzido pelos pacientes de ambos os grupos, observado 
durantes as visitas domiciliares e por ocasião da aplicação do questionário específico. Ficou 
evidente que a maior parte da população do estudo (60%) é servida pelo sistema de coleta 
pública de lixo, a despeito das condições evidenciadas ao longo do estudo. Dados em 
percentagem analisados por estatística descritiva. 
 

 
Figura 41: Tipo de destino do lixo produzido pelos pacientes de ambos os grupos e destino 
dos desejos produzidos nas respectivas moradias, observados durantes, as visitas domiciliares 
e por ocasião da aplicação do questionário específico. 

Os pacientes em estudo foram questionados quanto ao destino das fezes e urina, onde 

ficou evidente que a maior parte da população é desprovida de sistema de esgoto e adotam 

medida que variam desde fossas sépticas (31%) até a eliminação a céu aberto (28%). (Figura 

42) 

 

27%

31%9%

28%

5%
Sistema de Esgoto

Fossa Séptica

Fossa Negra

Céu Aberto

Não Responderam

 
Figura 42: Destino de fezes e urina dos pacientes pertencentes aos grupos teste e referência 
por ocasião das visitas domiciliares e da aplicação do questionário específico. A maior parte 
da população estudada não possui sistema de esgoto e adota técnicas ineficazes e não 
compatíveis com a saúde. Dados em percentagem analisados por estatística descritiva. 
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Alguns aspectos relacionados aos serviços de saúde foram investigados com a 

aplicação do questionário específico, onde ficou evidente a não cobertura por parte do 

Programa de Saúde da Família, apesar da divulgação por parte da mídia que ambos os 

municípios possuíam cobertura nas áreas em estudo. 

 

7%

35%

53%

5%
Sim - Equipe

Sim - Agente de Saúde

Não

Não Responderam

 
Figura 43: Grau de cobertura do Programa de Saúde da Família dos pacientes integrantes do 
estudo. Resultado obtido a partir do questionamento de qual membro da equipe eles recebiam 
a visita. Dados em percentagem analisados por estatística descritiva. 
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Figura 44: Aspectos das moradias dos pacientes integrantes do estudo.  
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5 DISCUSSÃO 
 

Foram encontrados no ensaio clínico com a utilização da piperazina hexahidratada 

com extrato fluido de Rhamnus purshiana e da piperazina hexahidratada desprovida de 

associação com o extrato de Rhamnus purshiana, similares níveis de eficácia no tratamento da 

infecção por Ascaris lumbricoides. Não foram observadas diferenças clinica e estatisticamente 

significantes, entres as duas formulações em relação à eficácia terapêutica, na população 

estudada.  

 

A eficácia terapêutica da piperazina, associada ou não com a Rhamnus purshiana, 

obtida no tratamento da ascaridíase, vem acrescentar dados na literatura vigente, uma vez que 

a maioria dos estudos clínicos realizados e publicados em compêndios científicos utiliza 

apenas levamisol, mebendazol e albendazol como agentes farmacológicos antiparasitários, 

caracterizando e preconizando o uso da piperazina como agente de segunda linha de escolha. 

(BELIZIÁRIO et al, 2003; HONG et al., 2006; STEPEK et al., 2006; MORRONE et al., 

2004)   

 

A baixa taxa de positividade evidenciada no exame parasitológico de fezes 

seriado, realizado na etapa de pós-tratamento, denota uma tendência de se aceitar que ambas 

as formulações apresentam baixos índices de resistência, fato considerado de suma 

importância já que os medicamentos tidos como primeira linha de escolha já apresentam taxas 

de bem superiores de resistência quando comparados com as encontradas neste estudo clinico. 

Em estudos prévios foram observados taxa de resistência para o mebendazol de 85%, 67% 

para o albendazol e de 74% para a piperazina hexahidratada em estudos em seres humanos e 

taxas superiores para a população composta por ovinos e suínos. (KRASKY et al., 2006; 

ISLAM et al., 2006; HARDER et al., 2003) 

 

Os dados da ocorrência de eventos adversos entre as duas formulações utilizadas 

no estudo clínico, piperazina hexahidratada com extrato fluido de Rhamnus purshiana 

(medicamento teste/grupo teste) e piperazina hexahidratada sem outro componente 

farmacológico associado, (medicamento de referência/grupo referência), nos revela subsídios 

suficientes para determinar de que se trata de uma medicação segura quando utilizada para 

tratamento da Ascaridíase e sob regime terapêutico empregado no estudo. (MORAES & 

MORAES, 2000; TAVARES et al., 2006)  

 



 103
Sinais e sintomas originados a partir de problemas orgânicos desencadeado pela 

infecção helmíntica estão presentes na grande maioria dos portadores, em graus variados de 

intensidade e com distribuição ao longo do ciclo vital do parasita. (SATURNINO et al., 2003; 

COWDEN & HOTEZ, 2000) O quadro clínico característico apresenta sinais vagos como dor 

abdominal, náusea, vômitos, diarréia ocasional, constipação e febre. Em contra partida, os 

sinais mais comuns de reação adversa esperadas e relacionados com o uso da piperazina 

hexahidratada são os gastrintestinais, incluindo náuseas, dor abdominal, vômitos, diarréia e 

anorexia, bem como os de natureza do sistema nervoso central, tais como cefaléia e tonturas. 

(DEMUNER et al., 2001; ISLAM et al., 2006; HARDER et al., 2003) Diante do exposto, os 

eventos adversos relatados pelos sujeitos do estudo, tanto podem ser atribuídos a patogenia 

desencadeada pelo Ascaris lumbricoides quanto pela abordagem terapêutica, não podendo 

dissociar-se de ambos, portanto, não se deve atribuí-los exclusivamente ao medicamento 

estudado, sendo assim caracterizados como eventos adversos possivelmente relacionados ao 

tratamento. 

 

O acontecimento de episódios de náusea, vômito, cefaléia, tontura, dor abdominal, 

diarréia, constipação, sonolência e febre, se enquadram de forma a não apresentar nenhum 

evento desconhecido ou não esperado. O grau de intensidade, evolução e duração das reações 

adversas foram também considerados como esperados, uma vez que não foi necessária 

nenhuma intervenção no sentido de debelá-los e não desencadeou a retirada do estudo de 

nenhum paciente. Outro aspecto a ser considerado foi a não ocorrência de diferença 

estatisticamente significante, relacionado com o padrão de distribuição dos eventos adversos e 

o número total de episódios, ao longo do esquema terapêutico, quando da comparação entre 

os dois grupos de tratamento, mostrando que a formulação teste (piperazina hexahidratada 

com extrato fluido de Rhamnus purshiana) apresenta níveis de segurança aceitáveis quando 

comparados com a medicação referência na população estudada.  

 

Quando da análise do somatório dos relatos de eventos adversos é passível de se 

evidenciar uma tendência a um nível de segurança distinto da medicação teste em relação ao 

da medicação referência, portanto deve-se dar enfoque aos valores de P, vistos na figura 19, 

que podem sugerir uma tendência clínica e/ou estatística do medicamento teste ser superior ao 

medicamento teste. Frente a uma análise específica do somatório dos sinais e sintomas 

sediados no Sistema Nervoso Central é evidenciado uma diferença estatisticamente 

significante entre as duas formulações em estudo, o que leva a concluir que a piperazina 

hexahidratada associada com extrato fluido de Rhamnus purshiana foi capaz de desencadear 

um menor número de reações adversas, de natureza neurológica, quando comparado com ao 

fármaco referência composta da piperazina hexahidratada, na população estudada. Os dados 
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expostos anteriormente justificam, portanto a indicação da associação piperazina 

hexahidratada e extrato fluido de Rhamnus purshiana.  

 

Uma vez que 54,61% dos pacientes eram indivíduos com uma faixa etária entre 05 

e 14 anos e que não foram encontrados sinais e sintomas de natureza moderada ou severa, 

podemos sugerir que ambas as formulações podem ser administradas nesta população 

pediátrica com uma extrema segurança, ao contrário do que se relata em algumas citações 

científicas, as quais recomendam a utilização de outros fármacos antiparasitários 

(mebendazol) em detrimento da piperazina por considerar os achados dessa última 

inconclusivos para este grupo populacional. (BETHONY et al., 2006) 

 

Um dos objetivos deste trabalho foi caracterizar a população de pacientes incluídos 

no estudo clínico, descrevendo, observando e reportando a íntima relação dos baixos índices 

socioeconômicos e sanitários com a infestação pelos mais diversos parasitas intestinais e em 

especial o Ascaris lumbricoides.  

 

Neste estudo o quesito acometimento por enteroparasitoses mostrou que os 

resultados corroboraram com a literatura, evidenciando que os parasitas mais freqüentes são 

Ascaris. lumbricoides, Entamoeba coli (não patogênico), Endolimax. nana (não patogênico), 

Giardia lamblia. Trichuris thichiura e Entamoeba histolytica. (QUIHUI et al., 2006; 

STEPEK et al., 2006; MORRONE et al., 2004; ANANYA & EASWARAN et al, 1999) A 

maior prevalência foi atribuída aos casos de infestação por Ascaris lumbricoides (29%), 

porém, estes valores se mostraram inferiores aos encontrados em estudos e eficácia 

terapêutica de anti-helmínticos e/ou de epidemiologia. (SAATHOFF et al., 2004; ZANI et al., 

2004; NORTHROP et al., 2001; VERLE et al., 2003; SMITH et al., 2001) Baixas taxas de 

prevalência de Ascaris lumbricoides quando comparados com os índices encontrados por 

Nishiura e colaboradores em 2002, podem representar uma resultado mais aproximado da 

nossa realidade ou até mesmo sugerir a ocorrência de possíveis mecanismos celulares e 

moleculares relacionados com a ativação do sistema imune que desencadeiam uma reação de 

resistência destes indivíduos, expostos ao parasita e às condições desfavoráveis por vários 

períodos de forma sucessiva. (MAIZELS, R. M. & YAZDANBAKHSH, M; BETHONY et 

al., 2006: KING et al., 2005) 

  

As enteroparasitoses humanas são problemas de saúde pública e podem ser 

consideradas como indicadores das condições sócio-econômicas em que vive uma dada 

população (STENDEL et al., 2002; CAPUANO, 2003). Face à baixa mobilidade e à 

vulnerabilidade, a saúde das crianças reflete bem a contaminação de uma região. Até hoje, as 
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helmintíases e protozooses constituem afecções de elevada incidência com grande 

repercussão na saúde do indivíduo, tornando-se uma preocupação constante na saúde pública.  

 

As infecções intestinais, determinadas pelo parasitismo de helmintos e 

protozoários nos indivíduos, acompanham e caracterizam no campo sanitário o 

subdesenvolvimento das populações, embora possam ser encontrados em comunidades que 

apresentem elevado padrão de vida e cultura. O clima, associado à falta de conhecimento e à 

deterioração de condições sanitárias favorece o desenvolvimento das enteroparasitoses. Esse 

quadro, além de mostrar um problema de saúde pública no país, caracteriza o 

subdesenvolvimento das populações com condições precárias de higiene, dificuldades 

econômicas, desconhecimento de medidas preventivas, desnutrição, ausência de políticas 

públicas de medicamentos realmente ativas e outras variáveis agravantes do problema. 

 

Ascaris lumbricoides constitui o único helminto a mostrar diferenças significativas 

em relação com os diferentes grupos de idade. (PATETE et al., 2005) A distribuição etária 

dos 130 pacientes incluídos e randomizados no estudo mostraram uma maior prevalência na 

faixa pediátrica compreendida entre 05 e 14 anos de idade e com diferença estatisticamente 

significantes para as demais faixas. A prevalência de Ascaris lumbricoides sugeriu uma íntima 

relação com a variação da idade, padrão de concentração em grupos etários de indivíduos 

jovens em idade escolar e com uma tendência ao declínio na idade adulta, de acordo com os 

achados prévios. Tal achado é justificado pelo hábito de recreação em território contaminado, 

falta de higiene corporal, geofagia e baixa escolaridade. (MORRONE et al., 2004; 

HURTADO-GUERREIRO et al., 2005: ZANI et al., 2004; BETHONY et al., 2006; SMITH 

et al., 2001) 

 

A alta prevalência de Ascaris lumbricoides, neste grupo populacional, justifica 

uma abordagem farmacológica urgente, uma vez que é nesta faixa de idade onde se instalam 

as complicações crônicas decorrentes da infecção por este parasita tais como: retardo no 

crescimento, redução na atividade física e intelectual, anemia e déficit de aprendizagem, bem 

como um quadro de deficiência nos níveis basais de ferro o que desencadeia um grupo 

susceptível a desenvolver um quadro de anemia durante a gravidez e parto prematuro. (BOIA 

et al., 2006) A faixa compreendida entre 0 e 5 anos não foi contemplada neste estudo, apesar 

desta ser sabidamente responsável por altos índices de infestação por enteroparasitoses, 

porém, foi considerada como fator de exclusão do estudo. Os dados referentes ao nível de 

escolaridade dos pacientes do estudo corroboram com os achados referentes aos hábitos e 

práticas desenvolvidos pelos mesmos e sua relação com o nível intelectual e cognitivo destes 
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sujeitos denotando uma íntima relação entre o grau de escolaridade e a ocorrência de 

ascaridíase. 

 

Dados analisados pelo teste do qui-quadrado com correção de Yates. Constatou-se 

que a proporção de exames positivos para Ascaris lumbricoides entre as mulheres foi 

significantemente maior que a observada entre os homens (P = 0,0002), tal fato vem 

corroborar com estudos aonde este achado se mostrou presente, e é justificada devido às 

atividades laborais como manuseio de alimentos, limpeza residencial e de higiene das 

crianças, onde surge como sujeito da família mais exposto e quando infestado como 

reservatório e disseminador. (CHINH et al., 2003; SMITH et al., 2001; QUIHUI et al, 2006) 

 

A moderada prevalência de parasitose intestinal determinada neste estudo assim 

como os altos índices de poliparasitismo, sugerem que os pacientes habitantes nas localidades 

estudadas se encontram sujeitos a processos contínuos de infecção por protozoários e 

helmintos intestinais e passíveis de serem reinfectados, graças a sua exposição contínua a 

elementos contaminantes. (BOIA et al., 206) A explicação para essas taxas de 

enteroparasitose se baseia nas condições de pobreza: “dejeto doméstico de destino incerto, 

acúmulo de lixo, falta de higiene doméstica, galerias fluviais construídas de forma inadequada 

ou obstruídas, esgotos sanitários a céu aberto” e a convivência contínua com insetos. Estas 

condições levam as crianças, muitas vezes descalças e até mesmo desnudas ou os adultos 

durante suas práticas laborais, a divisão do espaço de recreação e labor com os elementos 

envolvidos nos ciclos biológicos das enteroparasitoses. De forma semelhante, aquelas 

condições também são poluidoras ambientais, ou mecanismos facilitadores, especialmente o 

solo, e consequentemente, participantes do ciclo biológico dos geoelmintos, como o Ascaris 

lumbricoides. (CORRALES et al., 2006) 

 

As localidades estudadas apresentaram-se extremamente pobres com carência de 

aspectos sanitários, educacionais, de meio ambiente e socioeconômico. Nesta qualidade de 

carência de saneamento o questionário se mostrou bastante importante uma vez que, revelou 

uma íntima relação de acometimento por Ascaris lumbricoides e tais condições. Nos pacientes 

estudados é visto que aproximadamente 87% destes percebem quantias de no máximo 1 

salário mínimo, somados com ambiente de moradia com ausência de condições mínimas 

sanitárias geram um quadro favorável para infecção por enteroparasitas e em específico o 

Ascaris lumbricoides. (QUIHUI et al, 2006; SALDIVA et al., 1999) 

 

Melhoras em termos de educação em saúde, higiene geral, saneamento básico, 

condições de moradia, abastecimento de água e cuidados médicos, em conjunto com 
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terapêutica medicamentosa são capazes de reduzir infecções entéricas como visto amplamente 

na literatura, mostrando-se, portanto que estes achados constituem requisitos básicos para que 

ocorra a instalação de casos de parasitose intestinal bem como serve de foco de intervenção 

para resolução desta condição patológica. (CORRALES et al., 2006; ASAOLU & OFOEZIE, 

2003; MORAES & CAIRNCROSS, 2004; MORAES et al., 2004; TRAUB et al., 2004; 

FEWTRELL et al., 2005; BOIA et al., 2006) Agentes quimioterápicos, tais como a piperazina 

Hexahidratada, são capazes de reduzir taxas de infecção, morbidade e transmissão, porém é 

imprescindível adotar melhorias sanitárias e sociais, uma vez que estes não se mostram 

eficazes no controle da reinfecção.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante dos resultados obtidos pelo monitoramento dos eventos adversos, observa-

se que a administração da formulação referência (piperazina hexahidratada isolada) oferece 

taxas maiores de acometimento, quando comparada com a formulação teste (piperazina 

hexahidratada em associação com extrato fluido de Rhamnus purshiana). É aceitável, 

portanto, que ambas as formulações, apesar de terem apresentado diferença estatisticamente 

significante em relação ao surgimento de reações deletérias e indesejáveis, em especial 

relacionadas com o Sistema Nervoso Central, na população do estudo, oferecem graus 

admissíveis de segurança terapêutica, recaindo sobre a formulação teste (piperazina 

hexahidratada em associação com extrato fluido de Rhamnus purshiana) os menores índices 

de reação adversa, fato este que justifica o real benefício da associação frente à formulação 

piperazina isolada (medicação referência).  

 

É passível de se tratar o perfil do paciente portador de infestação por Ascaris 

lumbricoides, dentro da população estudada. Consiste em um paciente com faixa etária 

compreendida entre 05 e 14 anos de idade, com baixo nível de escolaridade, porém 

regularmente matriculada, do sexo feminino, com renda familiar total inferior a um salário 

mínimo, inscrito em programas assistências do Governo Federal, residentes em unidades de 

moradia construída basicamente por tijolo, usuário de água de abastecimento proveniente da 

rede geral, contudo, sua água de consumo não recebe tratamento prévio a ingestão, faz-se 

disponível sistema de coleta de lixo pública apesar de ser comum o relato de deposição de 

lixo a céu aberto, destino este que se mostra frequentemente citado quando interrogado sobre 

o destino de fezes e urina. Tal perfil demonstra total relação destas condições subumanas com 

uma maior suscetibilidade de acometimento por enteroparasitose e em especial o Ascaris 

lumbricoides.  
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7 CONCLUSÃO 

 

A administração da piperazina hexahidratada com extrato fluido de Rhamnus 

purshiana mostrou-se eficaz no tratamento da ascaridíase intestinal, pois promoveu uma 

remissão da infestação por Ascaris lumbricoides quando comparado com a piperazina na 

população estudada. 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PACIENTES MAIORES DE 18 ANOS 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
ESTUDO COMPARATIVO, RANDOMIZADO PARA AVALIAR A EFICÁCIA 
TERAPÊUTICA DA PIPERAZINA HEXAIDRATADA COM EXTRATO 
FLUIDO DE Rhamnus purshiana  NO TRATAMENTO DA ASCARIDÍASE 

 
Você está sendo convidado a participar de um projeto de pesquisa. Sua 
participação é importante, porém, você não deve participar contra a sua vontade. 
Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar 
para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 
 
O abaixo-assinado _____________________________________________________, _____ 
anos, e RG nº______________, declara que é de livre e espontânea vontade que está 
participando como voluntário do projeto de pesquisa supracitado, de responsabilidade dos 
pesquisadores Maria Elisabete Amaral de Moraes, Manoel Odorico de Moraes, Célia Regina 
Amaral Uchoa, Fernando Antonio Frota Bezerra, Gilmara Silva de Melo Santana, Fernando 
André Campos Viana, Aline, Ismênia Osório Leite, Pacífica Pinheiro Cavalcanti, Francisco 
Arnaldo Viana Lima, Aline Kércia Alves Soares e Thaise Cavalcante Vieira da Silva, da 
Unidade de Farmacologia Clínica da UFC. O abaixo-assinado está ciente que: 
 
NATUREZA E PROPÓSITO DO ESTUDO 
O objetivo da pesquisa é comparar a eficácia terapêutica da Piperazina 
Hexaidratada com Extrato Fluido de Rhamnus purshiana versus Piperazina 
Hexaidratada , produzidos pela DM. Indústria Farmacêutica Ltda. no tratamento 
da ascaridíase. Para tanto, será administrado um dos medicamentos estudados 
(Licor de Cacau Vermífugo Xavier ou Piperazina).O medicamento deve ser 
tomado na dose de 75 a 100mg por kilo durante dois dias consecutivos e após 7 
dias o tratamento será repetido. 
 
PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS E 
RESPONSABILIDADES 
Antes de sua participação no estudo você será esclarecido das condições nas 
quais será desenvolvida a pesquisa clínica e, caso concorde em participar, você 
será submetido a uma história médica e exame físico onde um dos pesquisadores 
lhe fará um exame, medindo o seu pulso, sua temperatura, sua pressão arterial. 
Será perguntado se você teve ou tem alguma doença, alergia a medicamentos e 
se você faz uso regular de algum medicamento.  
Em visita ao laboratório Louis Pasteur, através da Unidade de Farmacologia 
Clínica será coletada, amostra de fezes para realização do exame parasitológico 
Se você for do sexo feminino, em idade possível de engravidar, será realizada 
uma coleta de sangue para fazer um exame que possa constatar gravidez. 
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RESPONSABILIDADES 
É condição indispensável, para participação no ensaio clínico, que você siga o 
protocolo.  
Algumas regras deverão ser seguidas para sua participação no estudo:  
Você não pode ser dependente de drogas ou álcool;  
Você não pode ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica durante 24 horas antes e 
depois da administração do medicamento.  
 

É ainda de sua responsabilidade em relação a sua participação no ensaio 
clínico:  

• comparecer na data e horários informados;  
• tomar toda a medicação prevista;  
• retornar à Unidade de Farmacologia Clínica na data, horário e local 

combinados, para realização da consulta e exames de alta (pós-estudo), 
independentemente de haver sido interrompida sua participação no estudo ou 
de sua desistência. 

 
Aos pacientes do sexo feminino é condição indispensável que estejam utilizando 
método contraceptivo e que não estejam amamentando.  
 
BENEFÍCIOS OU COMPENSAÇÕES 
A participação neste estudo poderá acarretar em benefícios terapêuticos, uma 
vez que a ascaridíase diagnosticada poderá ser erradicada. Durante todo esse 
período você fará todo o acompanhamento médico e laboratorial da sua doença 
sem nenhum ônus.  
 
Você receberá a medicação necessária ao tratamento. As consultas e os exames 
laboratoriais serão pagos pelo patrocinador. 
 
POSSÍVEIS RISCOS E DESCONFORTOS 
Para você realizar os exames de sangue será necessário puncionar (furar com 
uma agulha esterilizada) uma veia do seu antebraço e isto às vezes pode 
provocar algum grau de dor e também algum tipo de hematoma no local, mas de 
leve intensidade. 
 
Raramente podem acontecer algumas manifestações tóxicas no sistema nervoso 
central, como: sonolência e fraqueza muscular, mas a retirada da droga resulta 
em uma recuperação sem prejuízos ao paciente.  
 
INTERCORRÊNCIAS (efeitos indesejáveis) 
Qualquer efeito indesejável deve ser comunicado o mais rápido possível aos 
pesquisadores responsáveis. Você pode comparecer a Unidade de Farmacologia 
Clinica ou entrar em contato por telefone, utilizando os números indicados no 
final deste termo. 
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PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA 
Sua participação é voluntária e você tem a liberdade de desistir ou interromper a 
participação neste estudo no momento que desejar.  
Independente de seu desejo e consentimento, sua participação no ensaio clínico 
poderá ser interrompida, em função: 
• de qualquer motivo que, a critério dos pesquisadores, seja do interesse de seu 

próprio bem-estar ou dos demais participantes. 
 
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO A PARTICIPAÇÃO NO 
ESTUDO 
 
Os registros que possam identificar sua identidade serão mantidos em sigilo, a 
não ser que haja obrigação legal de divulgação. A Unidade de Farmacologia 
Clínica não lhe identificará por ocasião da publicação dos resultados obtidos. 
 
CONTATOS E PERGUNTAS 
Caso surja alguma intercorrência, deverá procurar a Unidade de Farmacologia 
Clínica (Fone 3366.8250) e solicitar que a mesma contate os pesquisadores 
responsáveis pelo ensaio clínico ou então diretamente com os mesmos nos 
telefones indicados no final deste Termo de Consentimento. 
 
Poderá contatar a Dra. Maria Elisabete Amaral de Moraes para receber 
informações adicionais, relacionadas à pesquisa ou quanto aos seus direitos 
como voluntário (fone: 3223 2600). 
 
Poderá contatar a Secretaria do Comitê de Ética em Pesquisas do HUWC – UFC 
(fone: 3366. 8338) para obter informações em relação ao ensaio clínico. 
 
Só assine este termo se você tiver a certeza de que recebeu todas os 
esclarecimentos e informações necessárias para poder decidir conscientemente 
sobre a sua participação neste estudo. 
 
ASSINATURAS 
Declaro estar recebendo uma cópia assinada deste documento. 
Ao assinar este Termo de Consentimento estou autorizando o acesso às minhas 
informações de saúde aos membros da equipe de pesquisadores, monitores, 
auditores, membros do Comitê de Ética em Pesquisa e membros de órgãos 
regulamentares envolvidos. 
 
Ao assinar este Termo de Consentimento eu não renunciei qualquer direito legal 
que eu venha a ter ao participar deste Estudo. 
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Eu, por fim, declaro que li cuidadosamente todo este documento denominado 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após, tive nova 
oportunidade de fazer perguntas sobre o conteúdo do mesmo e também sobre o 
estudo e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas e 
reafirmo estar livre e espontaneamente decidindo participar do Estudo. 
 
 Fortaleza, _____/_____/______ 
 
   
NOME DO VOLUNTÁRIO DATA Assinatura do voluntário  
   
NOME DO RESPONSÁVEL PELO 
VOLUNTÁRIO MENOR DE 18 
ANOS 

DATA Assinatura 

   
NOME DA PESSOA QUE ESTÁ 
OBTENDO O TERMO DE 
CONSENTIMENTO 

DATA Assinatura 

 
CONTROLE INTERNO Nº  Protocolo: __________  Nº Voluntário: _____ 
 
 
 
Telefones Para Contato 
Dra. Maria Elisabete Amaral de Moraes   (85) 3223 2600 
Dr. Manoel Odorico de Moraes   (85) 3366 8250 
Dra. Célia Regina Amaral Uchoa                                 (85) 3366 8250 
Dr. Fernando Antônio Frota Bezerra   (85) 3366 8250 
Dra. Gilmara Silva de Melo  Santana                           (85) 3366 8250 
Cirurgião Dentista Fernando André Campos Viana   (85) 3366 8250 
Enfa. Ismenia Osório Leite                                           (85) 3366 8250 
Enfa. Pacífica Pinheiro Cavalcanti                               (85) 3366 8250 
Farm. Aline Kércia Alves Soares              (85) 3366 8250 
Farm. Francisco Arnaldo Viana Lima                    (85) 3366 8250 
Terapeuta Ocupacional Thaise Cavalcante Vieira da Silva (85) 3366 8250 
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ANEXO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 
E ESCLARECIDO PARA PACIENTES 

MENORES DE 18 ANOS 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
ESTUDO COMPARATIVO, RANDOMIZADO PARA AVALIAR A EFICÁCIA 
TERAPÊUTICA DA PIPERAZINA HEXAIDRATADA COM EXTRATO 
FLUIDO DE Rhamnus purshiana  NO TRATAMENTO DA ASCARIDÍASE 

 
Você está sendo convidado a participar de um projeto de pesquisa. Sua 
participação é importante, porém, você não deve participar contra a sua vontade. 
Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar 
para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 
 
O abaixo-assinado 
_________________________________________________________________,  
RG nº________________________________________, responsável legal pelo menor 
_______________________________________________, ______ anos, declara que é de 
livre e espontânea vontade que autoriza a participação  do mesmo no projeto de pesquisa 
supracitado, de responsabilidade dos pesquisadores Maria Elisabete Amaral de Moraes, 
Manoel Odorico de Moraes, Célia Regina Amaral Uchoa, Fernando Antonio Frota Bezerra, 
Gilmara Silva de Melo Santana, Fernando André Campos Viana, Aline, Ismenia Osório Leite, 
Pacífica Pinheiro Cavalcanti, Francisco Arnaldo Viana Lima, Aline Kércia Alves Soares e 
Thaise Cavalcante Vieira da Silva, da Unidade de Farmacologia Clínica da UFC. O abaixo-
assinado está ciente que: 
 
NATUREZA E PROPÓSITO DO ESTUDO 
O objetivo da pesquisa é comparar a eficácia terapêutica da Piperazina 
Hexaidratada com Extrato Fluido de Rhamnus purshiana versus Piperazina 
Hexaidratada , produzidos pela DM. Indústria Farmacêutica Ltda. no tratamento 
da ascaridíase. Para tanto, será administrado um dos medicamentos estudados 
(Licor de Cacau Vermífugo Xavier ou Piperazina).O medicamento deve ser 
tomado na dose de 75 a 100mg por kilo durante dois dias consecutivos e após 7 
dias o tratamento será repetido. 
 
PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS E 
RESPONSABILIDADES 
Antes de sua participação no estudo você será esclarecido das condições nas 
quais será desenvolvida a pesquisa clínica e, caso concorde em participar, você 
será submetido a uma história médica e exame físico onde um dos pesquisadores 
lhe fará um exame, medindo o seu pulso, sua temperatura, sua pressão arterial. 
Será perguntado se você teve ou tem alguma doença, alergia a medicamentos e 
se você faz uso regular de algum medicamento.  
Em visita ao laboratório Louis Pasteur, através da Unidade de Farmacologia 
Clínica será coletada, amostra de fezes para realização do exame parasitológico 
Se você for do sexo feminino, em idade possível de engravidar, será realizada 
uma coleta de sangue para fazer um exame que possa constatar gravidez. 
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RESPONSABILIDADES 
É condição indispensável, para participação no ensaio clínico, que você siga o 
protocolo.  
Algumas regras deverão ser seguidas para sua participação no estudo:  
Você não pode ser dependente de drogas ou álcool;  
Você não pode ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica durante 24 horas antes e 
depois da administração do medicamento.  
 

É ainda de sua responsabilidade em relação a sua participação no ensaio 
clínico:  

• comparecer na data e horários informados;  
• tomar toda a medicação prevista;  
• retornar à Unidade de Farmacologia Clínica na data, horário e local 

combinados, para realização da consulta e exames de alta (pós-estudo), 
independentemente de haver sido interrompida sua participação no estudo ou 
de sua desistência. 

 
Aos pacientes do sexo feminino é condição indispensável que estejam utilizando 
método contraceptivo e que não estejam amamentando.  
 
BENEFÍCIOS OU COMPENSAÇÕES 
A participação neste estudo poderá acarretar em benefícios terapêuticos, uma 
vez que a ascaridíase diagnosticada poderá ser erradicada. Durante todo esse 
período você fará todo o acompanhamento médico e laboratorial da sua doença 
sem nenhum ônus.  
 
Você receberá a medicação necessária ao tratamento. As consultas e os exames 
laboratoriais serão pagos pelo patrocinador. 
 
POSSÍVEIS RISCOS E DESCONFORTOS 
Para você realizar os exames de sangue será necessário puncionar (furar com 
uma agulha esterilizada) uma veia do seu antebraço e isto às vezes pode 
provocar algum grau de dor e também algum tipo de hematoma no local, mas de 
leve intensidade. 
 
Raramente podem acontecer algumas manifestações tóxicas no sistema nervoso 
central, como: sonolência e fraqueza muscular, mas a retirada da droga resulta 
em uma recuperação sem prejuízos ao paciente.  
 
INTERCORRÊNCIAS (efeitos indesejáveis) 
Qualquer efeito indesejável deve ser comunicado o mais rápido possível aos 
pesquisadores responsáveis. Você pode comparecer a Unidade de Farmacologia 
Clinica ou entrar em contato por telefone, utilizando os números indicados no 
final deste termo. 
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PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA 
Sua participação é voluntária e você tem a liberdade de desistir ou interromper a 
participação neste estudo no momento que desejar.  
Independente de seu desejo e consentimento, sua participação no ensaio clínico 
poderá ser interrompida, em função: 
• de qualquer motivo que, a critério dos pesquisadores, seja do interesse de seu 

próprio bem-estar ou dos demais participantes. 
 
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO A PARTICIPAÇÃO NO 
ESTUDO 
 
Os registros que possam identificar sua identidade serão mantidos em sigilo, a 
não ser que haja obrigação legal de divulgação. A Unidade de Farmacologia 
Clínica não lhe identificará por ocasião da publicação dos resultados obtidos. 
 
CONTATOS E PERGUNTAS 
Caso surja alguma intercorrência, deverá procurar a Unidade de Farmacologia 
Clínica (Fone 3366.8250) e solicitar que a mesma contate os pesquisadores 
responsáveis pelo ensaio clínico ou então diretamente com os mesmos nos 
telefones indicados no final deste Termo de Consentimento. 
 
Poderá contatar a Dra. Maria Elisabete Amaral de Moraes para receber 
informações adicionais, relacionadas à pesquisa ou quanto aos seus direitos 
como voluntário (fone: 3223 2600). 
 
Poderá contatar a Secretaria do Comitê de Ética em Pesquisas do HUWC – UFC 
(fone: 3366. 8338) para obter informações em relação ao ensaio clínico. 
 
Só assine este termo se você tiver a certeza de que recebeu todas os 
esclarecimentos e informações necessárias para poder decidir conscientemente 
sobre a sua participação neste estudo. 
 
ASSINATURAS 
Declaro estar recebendo uma cópia assinada deste documento. 
Ao assinar este Termo de Consentimento estou autorizando o acesso às minhas 
informações de saúde aos membros da equipe de pesquisadores, monitores, 
auditores, membros do Comitê de Ética em Pesquisa e membros de órgãos 
regulamentares envolvidos. 
 
Ao assinar este Termo de Consentimento eu não renunciei qualquer direito legal 
que eu venha a ter ao participar deste Estudo. 
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Eu, por fim, declaro que li cuidadosamente todo este documento denominado 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após, tive nova 
oportunidade de fazer perguntas sobre o conteúdo do mesmo e também sobre o 
estudo e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas e 
reafirmo estar livre e espontaneamente decidindo participar do Estudo. 
 
 Fortaleza, _____/_____/______ 
 
   
NOME DO VOLUNTÁRIO DATA Assinatura do voluntário  
   
NOME DO RESPONSÁVEL PELO 
VOLUNTÁRIO MENOR DE 18 
ANOS 

DATA Assinatura 

   
NOME DA PESSOA QUE ESTÁ 
OBTENDO O TERMO DE 
CONSENTIMENTO 

DATA Assinatura 

 
CONTROLE INTERNO Nº  Protocolo: __________  Nº Voluntário: _____ 
 
 
 
Telefones Para Contato 
Dra. Maria Elisabete Amaral de Moraes   (85) 3223 2600 
Dr. Manoel Odorico de Moraes   (85) 3366 8250 
Dra. Célia Regina Amaral Uchoa                                 (85) 3366 8250 
Dr. Fernando Antônio Frota Bezerra   (85) 3366 8250 
Dra. Gilmara Silva de Melo  Santana                           (85) 3366 8250 
Cirurgião Dentista Fernando André Campos Viana   (85) 3366 8250 
Enfa. Ismenia Osório Leite                                           (85) 3366 8250 
Enfa. Pacífica Pinheiro Cavalcanti                               (85) 3366 8250 
Farm. Aline Kércia Alves Soares              (85) 3366 8250 
Farm. Francisco Arnaldo Viana Lima                    (85) 3366 8250 
Terapeuta Ocupacional Thaise Cavalcante Vieira da Silva (85) 3366 8250 
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ANEXO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULÁRIO DE RELATO  
DE CASO 
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FORMULÁRIO PARA RELATO DE CASO  

PRONTUÁRIO UNIFAC N.º 

Nome:  

Sexo Masculino Feminino 

Endereço 

CEP Cidade Estado 

Telefone(s) 1. Celular Trabalho 

RG: Órgão Emissor: 

CPF: 

Estado Civil Solteiro(a)  Casado(a) Viúvo(a) Separado(a) 

Data de Nascimento Profissão 

Pessoa de contato Telefone(s) 

NOME DA MÃE 
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VISITA 0 - AVALIAÇÃO PRÉ-ESTUDO  Data: 

 

Critérios de Inclusão Os seguintes critérios devem ser satisfeitos para que o voluntário seja admitido 
no estudo 

 Sim Não 

1.  Homens e mulheres com idade acima de seis anos.   

2.  Exame parasitológico positivo para Ascaridíase.   

3.  Concordar livremente e assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), após todos os elementos essenciais do protocolo terem 

sido elucidados e antes de qualquer procedimento.  

  

 

Critérios de Exclusão Qualquer um dos seguintes critérios excluirá o voluntário do estudo 

1. Participou de qualquer estudo experimental ou ingeriu qualquer droga 

experimental dentro dos três meses que antecederam o estudo 

Sim Não 

2. Voluntário do sexo feminino que estiver grávida ou amamentando   

3. Tem história de abuso ao álcool ou drogas   

4. Tem qualquer outra condição que o investigador julga relevante para a não 

participação do estudo 

  

5. Hipersensibilidade conhecida a algum componente da formulação   

6. História clínica de epilepsia ou outro tipo de convulsão   

7. Indivíduos que realizam atividades que exijam concentração (ataxia e 

vertigem). 

  

8. Voluntário que não assinou o TCLE ou se recusa a assinar   

 

Assinou TERMO DE CONSENTIMENTO?  

(   ) SIM  (    ) NÃO (RETIRAR DO ESTUDO) 
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Sinais Vitais 

Pressão Arterial (mmHg) Pulso (ppm) Temp (°C) Peso (Kg) Altura (cm) 

     

 

Revisão de Sistemas  
Sistema / História Sim Não Comentários necessários 

Alergias    

Alergia a fármacos    

Olhos-ouvidos-nariz-
garganta 

   

Respiratório    

Cardiovascular    

Gastrintestinal    

Geniturinário    

Sistema Nervoso Central    

Hematopoiético-Linfático    

Endócrino-Metabólico    

Dermatológico    

Músculo-esquelético    

Estabilidade Emocional    

Abuso de Álcool ou Drogas    

História Familiar    

História Cirúrgica    
 

EXAMES   
(   ) Sim  

Solicitado parasitológico de fezes? 
(   ) Não   

 

CONCLUSÃO   
(   ) Não Apto Após a avaliação da história, critérios de inclusão e 

exclusão, o médico responsável considerou o 
voluntário: (   ) Apto para Participar 

Retornar com o material (fezes):  
_____/_____/_____  

 

Pesquisador Responsável  Assinatura Data 
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VISITA 1  
 

Data:    /     / 

 
AVALIAÇÃO DOS EXAMES 
 

Fezes Coletado em:   Marque quando solicitar a repetição do Ex. de Fezes 

Parasitológico para Áscaris  Positivo  Negativo Comentários: 

 
 

Teste Gravidez Coletado em:   Repetição Solicitada NÃO APLICÁVEL   

βHCG  Positivo  Negativo Comentários: 

 

CONCLUSÃO   
(   ) Não Apto Após a avaliação dos exames, o médico responsável 

considerou o voluntário: 
(   ) Apto para Participar  

 

 

DISPENSAÇÃO E DOSE ADMINISTRADA 

 

 

DISPENSAÇÃO  
(   ) Sim  

A medicação foi dispensada? 
(   ) Não   

Data da dispensação                 /         / 
Quantidade dispensada (100mL cada frasco)                        frasco (s) 

 

 

 

DOSE  

DOSE CRIANÇAS DOSE ADULTOS DOSE ADMINISTRADA 

1mL/kg ≥ 35 kg = 35mL  
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ADMINISTRAÇÕES  
 

 

ADMINISTRAÇÕES DATA SIM NÃO 

1a ADMINISTRAÇÃO (D1)    

2a ADMINISTRAÇÃO (D2)    

INTERVALO DE 7 DIAS 

3 a ADMINISTRAÇÃO (D7)    

4 a ADMINISTRAÇÃO (D8)    
 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO  
(   ) Sim  

Solicitado exame parasitológico  
(   ) Não   

 

 

 

 

 

RETORNO 

Data para retornar com o material (fezes):_____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisador Responsável  Assinatura Data 
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VISITA 2  Data:    /      / 

 

 
Fezes Coletado em:   Marque quando solicitar a repetição do Ex. de Fezes 

Parasitológico para Áscaris  Positivo  Negativo Comentários: 

 

 
 

 

ORIENTAÇÕES: 
 

• Lavar as mãos antes de iniciar o preparo dos alimentos; 

• Lavar as mãos após usar o banheiro; 

• Usar água fervida ou filtrada; 

• Ter hábitos de higiene; 

• Observar sintomas como: tontura, náusea, dor no estômago, 

fraqueza, caquexia 
 
 
 
 
 
 

Comentários Adicionais:  
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AVALIAÇÃO PÓS-ESTUDO  Data:    /      / 

 

DEFINIÇÃO DE EXPERIÊNCIA ADVERSA  
 

INTENSIDADE (Máxima)  

2. Leve Experiência adversa facilmente tolerada 

Moderada Experiência adversa desagradável o bastante para interferir nas 
atividades cotidianas 

Séria Experiência adversa que impossibilita a realização das atividades 
cotidianas normais. 

 

RELACIONAMENTO SUPOSTO COM A MEDICAÇÃO  

Não A experiência adversa definitivamente não está relacionada à droga 
em teste. 

Desconhecido Há outras causas desconhecidas e não há suspeitas de que a droga 
seja a causa. 

Possivelmente (Suposto) 
Não foi demonstrado um relacionamento de causa e efeito direto entre 
a droga e a experiência adversa, porém, há uma possibilidade 
razoável de que a droga esteja envolvida.  

Provável Há provavelmente um relacionamento direto de causa e efeito entre a 
experiência e a droga em estudo. 

 

EXPERIÊNCIA ADVERSA SÉRIA  
(Especifique as razões para que a experiência adversa seja considerada séria inserindo no 
Formulário de Experiências Adversas, segundo a necessidade, um ou mais códigos 
numéricos) 
 
Uma experiência adversa séria é qualquer experiência : 
      1. a qual é fatal 

      2. a qual põe a vida em risco 

      3. a qual debilita/incapacita 

      4. a qual resulta em hospitalização 

      5. a qual prolonga a permanência no hospital 

      6. a qual está associada a uma anormalidade congênita 

      7. a qual está associada a uma Overdose 

      8. a qual o pesquisador interpreta como séria ou que sugere um risco, contra-indicação, efeito 

colateral ou precaução significativa(o) que possa estar associada(o) ao uso da droga e que 

deve ser relatada como 

 
Caso ocorra uma experiência adversa séria, entre em contato com o responsável do estudo 
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AVALIAÇÃO PÓS-ESTUDO  Data:    /      / 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS 

“Você sentiu algo diferente desde o começo do tratamento?” (   ) Sim (   ) Não 

Em caso de resposta afirmativa assinale UMA categoria mais adequada 

O Voluntário foi retirado devido a esse(s) evento(s)? (   ) Sim (   ) Não 

Em caso de resposta afirmativa preencher retirada do estudo. 

 
*Determine as datas o mais precisamente possível 

Severidade Atribuída ao medicamento? 
Descrição Data 

Leve Mod Severa Não Desc Pos Prov 
Ação adotada 

1.   (    ) (    ) (    ) (    )  (    ) (    ) (    )  

2.   (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  (    ) (    )  

3   (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  

Mod. = Moderada Sev. = Severa Pos. = Possível Des = desconhecida Prov = 
provável 
 

Medicação para Tratamento de Eventos Adversos 

Fez uso de algum medicamento? (   ) Sim (   ) Não 

Em caso afirmativo, especificar abaixo detalhando posologia e data. 

 
No do 
evento 

adverso 

Droga administrada 
 (nome genérico ou 

comercial) 

Via  
(oral, IV, 

IM) 

Dosagem 
 (mg/dose, no 

doses/dia) 

Total dose 
administrada 

(mg) 
     
     
     

 
Comentários Adicionais:  

 
 
 

 
 
 

Pesquisador Responsável  Assinatura Data 
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AVALIAÇÃO PÓS-ESTUDO  Data:    /      / 

 
RETIRADA DO ESTUDO  

O Voluntário foi retirado do Estudo ? (    ) 3. Sim (      ) Não 

Em caso de resposta afirmativa, responda abaixo “MOTIVOS DA RETIRADA DO ESTUDO” 

Em caso negativo, complete o formulário de Conclusão do Estudo ao final do Formulário 

 

MOTIVOS DA RETIRADA DO ESTUDO  

(    ) Eventos adversos (complete a seção de Eventos Adversas) 

(    ) Desvio do Protocolo (incluindo não obediência) 

(    ) Perda de Acompanhamento 

(    ) Encerrado pelo Responsável 

(    ) Intercorrências médicas com ou sem hospitalização entres as visitas agendadas 

(    ) Outros (forneça detalhes) 

 

 

 

 

Comentários Adicionais:  
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AVALIAÇÃO PÓS-ESTUDO  Data:    /      / 

 

FORMULÁRIO DE CONCLUSÃO DO ESTUDO  

O Voluntário concluiu o estudo conforme o planejado? (    ) Sim (    ) Não 
 

COMENTÁRIOS ADICIONAIS  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AUTENTICAÇÃO 

 
Declaro que todos os dados contidos neste protocolo são acurados, completos, 

verdadeiros e que todos os dados correspondem aos obtidos durante o estudo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigador Principal Assinatura Data 
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ANEXO V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-
ECONÔMICO 
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 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA TERAPEUTICA DO LICOR DE CACAU® 
Unidade de Farmacologia Clínica – UFC – 150/04 

   Número do Voluntário:                                                      Iniciais: 

 

 

     1. 

     2. 

     3. 

     4. 

     5. 

     6. 

     7. 

     8. 

     9. 

     10. 

Doença ou 
Condição 
Referida 
(sigla) 

Nível de 
Escolaridade 

Sexo 

      6. 

      4. 

      7. 

      3. 

      5. 

      8. 

      2. 

      9. 

      10. 

      

Idade 

Idade Doença ou 
Condição 
Referida 
(sigla) Não Sim 

Ocupação 

1. 

Ocupação 

Frequenta à Escola Sexo 

Pessoas de 15 anos e mais 

Pessoas de 0 a 14 anos 

DADOS DA FAMÍLIA 

 DEF: Deficiência Física 

DM: Doença Mental ASM: Asma 

TAB: Tabagismo DIA: Diabetes 

ACL: Alcoolismo HIP: Hipertensão 

DST: Doenças 
Sexualmente 
Transmissíveis 

CHA: Chagas 

DES: Desnutrição HAN: Hanseníase 

EPI: Epilepsia TBC: Tuberculose 

Siglas para Indicação de doenças 
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA TERAPEUTICA DO LICOR DE CACAU® 
Unidade de Farmacologia Clínica – UFC – 150/04 

   Número do Voluntário:                                                      Iniciais: 

DADOS ECONÔMICOS 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    )

(    )

(    )

Bicicleta Computador – internet 

Moto Televisão  

Trem Rádio 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

Ônibus Meios de Comunicação que mais utiliza 

Meios de Transporte que mais utiliza Outros - Especificar 

Outros - Especificar Benzedeira 

Associações Farmácia 

Grupo religioso Posto de saúde 

Outros - Especificar Outros - Especificar 

Cooperativa Hospital 

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Participa de Grupos Comunitários 

Outros - Especificar: 

Não 

Sim  

Alguém da família possui plano de saúde 

Sim – Equipe  

Em caso de Doença Procura 

Não 

Sim – Agente de Saúde 

Possui cobertura da Equipe de Saúde da Família (PSF) 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) Fossa Séptica Fervida (    ) Poço ou nascente 

(    ) Fossa Negra Clorada (    ) Chafariz  

(    ) Céu Aberto Sem Tratamento (    ) Outros 

(    ) Sistema de esgoto Filtrada (    ) Rede Geral 

Destino de Fezes e Urina Tratamento Água de Consumo  Abastecimento de Água 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

Enterrado                                     

Céu Aberto                                  

Queimado                                    

Coleta Pública Irregular             

Coleta Pública Regular               

Destino do Lixo 

Não  (       ) 

Sim – Clandestino (       ) 

Sim – Regular (       ) 

Energia Elétrica 

(       ) 

Taipa revestida                      

Taipa não revestida               

Madeira                                  

Outros                                     

Número de Cômodos 

Tijolo 

Tipo de Casa 

SITUAÇÃO DA MORADIA E SANEAMENTO 

 

 

(       ) Não 

Obs.: 

 

 

(       ) Não 

Especificar: 

(       ) Sim 

Carteira Assinada: 

(       ) Sim 

Participação em Projetos Sociais do 
Governo 

Mais de 2 salários mínimos     

1 a 2 salários mínimos             

Menos de 1 salário mínimo     

Sem Renda 

Renda Familiar 
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ANEXO VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTAÇÃO LABORATÓRIO 
LOUIS PASTEUR 
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ANEXO VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE RANDOMIZAÇÃO 
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LISTA DE RANDOMIZAÇÃO 

 
 
 

NÚMER
O 

INICIAIS RANDOMIZAÇÃO 

1.  RSR REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
2.  SLS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
3.  RAS TESTE (LICOR) 
4.  MIP REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
5.  MNJ TESTE (LICOR) 
6.  ACN REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
7.  MSO TESTE (LICOR) 
8.  NA REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
9.  CR TESTE (LICOR) 
10. MAN TESTE (LICOR) 
11. LVM REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
12. MBM REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
13. AENO TESTE (LICOR) 
14. LWS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
15. AWKNO TESTE (LICOR) 
16. JMNO TESTE (LICOR) 
17. JOS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
18. PRM REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
19. GCN TESTE (LICOR) 
20. MMS TESTE (LICOR) 
21. WBM REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
22. FPL TESTE (LICOR) 
23. JAMA REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
24. SBP TESTE (LICOR) 
25. GOS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
26. TMF TESTE (LICOR) 
27. TBCL REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
28. TCMC TESTE (LICOR) 
29. FRS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
30. TGMC TESTE (LICOR) 
31. ACN REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
32. LLS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
33. TJMC TESTE (LICOR) 
34. ECO REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
35. JGNS TESTE (LICOR) 
36. FS TESTE (LICOR) 
37. MAMG REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
38. ACJA REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
39. CSO TESTE (LICOR) 
40. FRT REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
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41. AFO TESTE (LICOR) 
42. ASM REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
43. FLSS TESTE (LICOR) 
44. FESP REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
45. JWLS060192 TESTE (LICOR) 
46. LCS160797 REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
47. JWLS130893 TESTE (LICOR) 
48. LCS290393 REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
49. GBL TESTE (LICOR) 
50. IJS TESTE (LICOR) 
51. WCS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
52. JMCS TESTE (LICOR) 
53. FJRS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
54. FCAS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
55. APFF TESTE (LICOR) 
56. RGP REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
57. MFG TESTE (LICOR) 
58. FMSC REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
59. PSO TESTE (LICOR) 
60. FSO TESTE (LICOR) 
61. AHSP REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
62. FSO TESTE (LICOR) 
63. MNSL REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
64. FSO TESTE (LICOR) 
65. SSP REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
66. FMS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
67. DCG TESTE (LICOR) 
68. PHLS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
69. PRFC TESTE (LICOR) 
70. MVQM REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
71. IFO TESTE (LICOR) 
72. FLM TESTE (LICOR) 
73. AMM REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
74. ABS TESTE (LICOR) 
75. FWRO REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
76. TR TESTE (LICOR) 
77. AAC REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
78. AV TESTE (LICOR) 
79. JVS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
80. WFO REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
81. AAMS TESTE (LICOR) 
82. JWFS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
83. IMS TESTE (LICOR) 
84. KRC REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
85. AMS TESTE (LICOR) 
86. JVM REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
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87. ASA TESTE (LICOR) 
88. FC TESTE (LICOR) 
89. DFC REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
90. ACSC REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
91. MAR TESTE (LICOR) 
92. FNR REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
93. MGDO TESTE (LICOR) 
94. FNV REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
95. FVS TESTE (LICOR) 
96. FAP TESTE (LICOR) 
97. IHSC REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
98. JCS271096 TESTE (LICOR) 
99. ACXM REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
100. JCS140799 TESTE (LICOR) 
101. LDS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
102. MFRS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
103. ASP201099 TESTE (LICOR) 
104. AWSO REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
105. ASP161192 TESTE (LICOR) 
106. ISO REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
107. MAPA TESTE (LICOR) 
108. LSS TESTE (LICOR) 
109. FSA REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
110. RSS TESTE (LICOR) 
111. JS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
112. JFS TESTE (LICOR) 
113. ESS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
114. JVRS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
115. ACSS TESTE (LICOR) 
116. VMSS TESTE (LICOR) 
117. AGAS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
118. GAS161194 TESTE (LICOR) 
119. EGS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
120. MCBS TESTE (LICOR) 
121. LSC REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
122. SAL REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
123. JSS TESTE (LICOR) 
124. GAS051099 REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
125. ESL TESTE (LICOR) 
126. DRS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
127. MJFS TESTE (LICOR) 
128. ALRS REFERÊNCIA (PIPERAZINA) 
129. NFS TESTE (LICOR) 
130. NSS TESTE (LICOR) 
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