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Praziquantel 
Antiparasitário 
 
CAS: 55268-74-1 
Fórmula Molecular: C19H24N2O2 
Peso Molecular: 312,41 
Fator de correção: não se aplica 
Fator de umidade: não se aplica 
Fator de equivalência: 1,0 
USO ORAL – HUMANO E VETERINÁRIO 
 

O prazinquantel é um anti-helmíntico antiparasitário de amplo espectro, contra numerosas espécies de cestódeos e 
trematódeos, para tratar a esquistossomose (Schistosoma mansoni, japonicum), e a cisticercose, Taenia solium, 
Hymenolepsis nanis; fasciolíase. Absorve-se rápida e completamente (> 80%) após a administração oral, em especial 
quando ingerido com as refeições. Seu pico plasmático é alcançado 1 a 3 horas após sua administração. O 
praziquantel sofre uma importante biotransformação metabólica no fígado (fenômeno de primeira passagem 
hepática) e seus metabólitos inativos são eliminados por hidroxilação.  
 

Propriedades 
 Tratamento Cisticercose (incluindo neurocisticercose),  

 Tratamento Esquistossomose 

 Tratamento Fasciolíase  

 Tratamento Teníase 

 

Mecanismo de ação  
USO HUMANO 
Aumenta a permeabilidade celular aos íons esquistossomos, provocando contrações fortes e paralisia da 
musculatura do verme, e perturba o metabolismo glicídico dos vermes, ocasionando redução na captação de glicose 
e liberação aumentada de lactato.  
Início de ação: 1 a 3 horas 
Tmáx: 1 a 2 horas 
Metabolismo: Metabolismo de primeira passagem extenso. 
Meia vida e eliminação: 0,8 a 1,5 horas; metabólitos? 4,5 horas 
Excreção: Urina.  
Classificação (categoria farmacêutica): Anti-hipertensivo; bloqueador do canal de cálcio. 
 
USO VETERINÁRIO 
O praziquantel administrado por via oral é absorvido quase completamente a partir do intestino. Em cães que 
receberam o praziquantel como substância única na dose de 5 mg por Kg de peso corporal, alcançam-se as 
concentrações plasmáticas máximas após 0.71 ± 0.46 horas. Os valores Cmáx foram determinados em 0.78 ± 0,47 

g/ml, e o tempo de semivida foi calculado em 2.25 ± 1.47 horas. A administração na forma associada (5 mg 

praziquantel e 50 mg fenbendazol / Kg de peso corporal), a C^ é de 0.32 ± 0.8 g/ml, o t^ é de l .0 ± 0.52 horas e a 

AUC foi calculada em 1.66 ± 0,55 g x h/ml. O tempo de semivida foi de 2.64 ± 0.63 horas.  A substância original 
sofre uma metabolização muito rápida, sendo que, 15 minutos após a administração ora em cães 84% da dose tinha 
sido metabolizada. Uma parte dos metabolitos excretados está ligada aos ácidos glucorônico e/ou sulfúrico. Os 
metabólitos principais são produtos hidrolisados da degradação do praziquantel (análogos 4-hidroxi-
ciclohexilcarbonil). O metabólito principal 4-OH-praziquantel é farmacologicamente ativo.  
 

Estudos de eficácia (USO HUMANO) 
Praziquantel é a primeira escolha no tratamento da esquistossomose causada por todas as espécies de 
Schistosoma. Estudos apontam resultados positivos no uso de praziquantel em combinação com albendazol no 
tratamento da cisticercose, após ressecção cirúrgica. Nas infecções intestinais por tênia, o praziquantel é eficaz em 
dose única. Tratamento de longa duração (15–20mg/kg três vezes ao dia, durante 15 dias) mostra-se eficaz na 
neurocisticercose (Ferrari, 2003; Liu, 1996). 
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Sugestões de dosagem  
USO HUMANO: 
Esquistossomose: 40 a 50mg/kg em dose única ou dividido em 2 doses.  
Teníase: 10 a 15mg/kg (dose única ou dividida em até 3x); 
Himenolepíase: 30mg/kg em dose única ou dividida em 2 dias.  
Cisticercose cutânea: 30mg/kg diários.  
Neurocisticercose: 50mg/kg/dia divido em 3 doses durante 7 dias na cutânea e 15 a 21 dias na neurológica (associar 
dexametasona). 
 
Crianças:  
Teníase: 10 a 15mg/kg (dose única ou dividida em 3); 6 a 12 anos: 300mg e 2 a 6 anos: 150mg. 
Himenolepíase: 30mg/kg divididos em 1 ou 2 doses: 600mg e de 2 a 6 anos: 300mg.  
 
USO VETERINÁRIO 
Canino e Felino 
Frequência de utilização: de 3 em 3 meses. 
Dose usual sugerida 5mg/kg de peso corporal diários. 
Deve ser administrado, diretamente por via oral, ou misturado à ração, carne ou qualquer outro alimento que 
agrade o animal. O produto tem boa tolerância e não requer regime especial ou jejum prévio. 

 
Indicações e aplicações  
USO HUMANO 
Praziquantel é indicado para o tratamento de Cisticercose (incluindo neurocisticercose), esquistossomose, 
fasciolíase, teníase.  
 
USO VETERINÁRIO 
Controle de vermes nematódeos, cestódeos e trematódeos. 
Cães:  
Toxocara canis, T. leonina, Ancylostoma caninum, A. brasilienses, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, 
Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Taenia multiceps, T. taeniformis, T. pisiformis, T. hydatigena, T. ovis, 
Mesocestoides spp, Dipylidium caninum e Joeuxielia pasqualei. 
 
Gatos:  
Toxocara cati, Ancylostoma tubaeformis, Dipylidium caninum, Taenia taeformis, T. leonina, A. brasilienses, 
Echinococcus multilocularis, Mesocestoides spp. 
Observações:  
Para combater reinfestações de Dipylidium caninum, que têm a pulga como hospedeiro intermediário, utilize o 
tratamento integrado de combate às pulgas, reduzindo assim as reinfestações. 
No caso do Ancylostoma caninum cada adulto ingere cerca de 0,1 ml de sangue por dia, e infestações severas 
costumam ser fatais para filhotes. As larvas destes vermes passam para a glândula mamária e ao leite; penetram 
pela pele ou são ingeridas a partir do ambiente contaminados. 
Já o Toxoxara canis infesta os filhotes atravessando a barreira placentária; chegando ao leite através da glândula 
mamária ou pela ingestão dos ovos. A cadela pode eventualmente adquirir os verme ingerindo aves ou roedores. 
Larvas destes últimos vermes permanecem inativas na musculatura Da fêmea, produzindo infestações por diversas 
crias consecutivas. Junto com a vermifugação deve ser feita a limpeza rigorosa do ambiente com produtos 
desinfetantes efetivos contra larvas e ovos dos vermes. Recomenda-se o tratamento de fêmea antes da cobertura. 
Os filhotes devem ser tratados após o desmame, com 4, 8 e 12 semanas, e aos 4, 5 e 6 meses. Os adultos podem ser 
vermifugados a cada 3 meses. 
 
Equinos:  
É indicado no tratamento e controle das verminoses que acometem os equinos, asininos e muares, a saber: 
Vermes gastrintestinais:  
Grandes estrongilídeos -  Strongylus vulgaris (Formas adultas e estágios arteriais); Strongylus edentatus (Formas 
adultas e estágios tissulares); Strongylus equinus (Formas adultas); Triodontophorus spp.(Formas adultas). 
Pequenos estrongilídeos - Cyathostomum spp. (Formas adultas e larvas de 4° estágio); Cylicocyclus spp. (Formas 
adultas e larvas de 4° estágio); Cylicostephanus spp. (Formas adultas e larvas de 4°estágio); Cylicodontophorus spp. 
(Formas adultas e larvas de 4° estágio); Gyalocephalus capitatus. 
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Outros vermes redondos - Habronema muscae; Trichostrongylus axei; Strongyloides westeri; Oxyuris equi (Formas 
adultas e imaturas); Parascaris equorum (Formas adultas, formas imaturas (L4) e formas migratórias (L3); 
Onchocerca sp. (Microfilárias). 
Vermes pulmonares - Dictyocaulus arnfield (Formas adultas e larvas de 4° estágio). 
Gasterófilos - Gasterophilus spp. (Estágios orais e gástricos). 
Dermatoses causadas por larvas cutâneas (Feridas de verão) - Habronema spp.; Draschia spp. 
Cestódeos (Tênias) - Anoplocephala perfoliata; Anoplocephala magna; Paranoplocephala mamillana. 
 

Informações de Segurança  
USO HUMANO 
Lactação: excretado no leite materno. Uso não recomendado.  
Reações adversas: aumento da temperatura corporal, convulsão, desconforto abdominal, diarréia, dor de cabeça, 
mal-estar, náusea, perda do apetite, sonolência, suores, tontura, vômito, urticária, aumento da pressão arterial 
intracraniana e edema cerebral no tratamento da neurocisticercose devido à resposta inflamatória desencadeada.  
Dados de segurança pré-clínica: O praziquantel apresenta baixa toxicidade aguda em camundongos, ratos e coelhos 
após administração oral, subcutânea, intraperitoneal e intramuscular. Não foi possível estabelecer com precisão a 
toxicidade aguda em cães em função do efeito emético de altas doses de praziquantel.  
Superdosagem: Não existem até o momento relatos de intoxicação com praziquantel nem de medidas a serem 
tomadas. 
 
USO VETERINÁRIO 
Caninos e felinos: 
Não utilizar o produto em animais debilitados ou com complicações hepáticas. 
Reprodução, gestação e lactação: Fêmeas em tratamento com este produto não devem amamentar por um período 
de 72 horas. Não utilizar o produto em fêmeas gestantes 
Superdosagem: As sobre dosagens devem ser tratadas com um laxante de ação rápida, sob orientação de um 
Médico Veterinário. 
Praziquantel não é recomendado para cães com idade inferior a 4 semanas e gatos com idade inferior a 6 semanas.  
 
Equinos:  
Não usar em equídeos destinados ao consumo humano. Não utilizar em animais que apresentem 
comprometimento da barreira hematoencefálica. 
Utilizar com cautela quando os animais estiverem em tratamento com agentes que deprimem o sistema nervoso 
central. 
Não utilizar em animais que apresentem comprometimento da barreira hematoencefálica. 
Utilizar com cautela quando os animais estiverem em tratamento com agentes que deprimem o sistema nervoso 
central. 
Este produto não deve ser aplicado em animais destinados ao consumo humano. 
 

Interações medicamentosas  
USO HUMANO 
Carbamazepina, fenobarbital, rifampicina, dexametasona e fenitoína (possível diminuição do nível plasmático do 
praziquantel), cimetidina, cetoconazol (aumento plasmático do praziquantel). 
 
USO VETERINÁRIO 
Informações não encontradas nas literaturas consultadas. 

 
Recomendações farmacotécnicas  
USO HUMANO: 
Excipientes compatíveis: celulose microcristalina, dióxido de silício, estearato de magnésio, laurilsulfato de sódio e 
povidona. 
 
USO VETERINÁRIO  
Excipientes compatíveis: Laurilsulfato de sódio, Povidona 25, Estearato de magnésio. 
 

Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo ou certificado de análise do produto.  
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