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Resumo 

As árvores do gênero Copaifera destacam-se em função de suas aplicações 

farmacológicas, o ácido et-polialtico pertence a classe dos diterpenos encontrados na 

oleorresina de copaifera e possui potencial antiparasitário. A esquistossomose é uma 

doença negligenciada que afeta mais de 200 milhões de pessoas em 74 países. O 

objetivo do trabalho foi avaliar a atividade esquistossomicida in vitro da oleorresina de 

Copaifera duckei e do ácido et-polialtico nos estágios de verme adulto, verme jovem e 

no desenvolvimento dos ovos do parasito Schistosoma mansoni. Na avaliação frente 

aso vermes adultos a oleorresina de Copaífera duckei apresentou valores de CL50 

(Concentração letal de 50% dos parasitos) de 75,8, 50,6 e 47,2 µg/mL após 24, 48 e 

72 horas de incubação, O ácido et-polialtico foi possível observar CL50 de 163,2 µM, 

100 µM e 97,7 µM, respectivamente para 24, 48 e 72 horas de incubação. A 

oleorresina e o ácido et- polialtico reduziram significativamente o número de ovos e o 

desenvolvimento em todas as concentrações avaliadas. 

  

Introdução 

A esquistossomose é uma doença negligenciada que afeta mais de 200 milhões de 

pessoas em 74 países entre os continentes africanos, asiáticos, e americano 

(Rollinson et al., 2013). As árvores do gênero Copaifera destacam-se em função de 

suas aplicações farmacológicas (Veiga Jr. et al., 1997; Veiga Jr. & Pinto, 2002). O 

gênero Copaifera apresenta-se rico em estruturas da classe dos diterpenos, estes por 

sua vez tem apresentado significante propriedades antiparasitária (Ambrósio et al., 

2008), o ácido et-polialtico pertence a classe dos diterpenos encontrados na 

oleorresina de Copaifera, mas não existem relatos do seu potencial esquistossomicida. 

 

Objetivos 

Avaliar a atividade esquistossomicida in vitro da oleorresina de Copaifera duckei e a 

substância majoritária ácido et-polialtico. 

 

Metodologia 

O ciclo biológico de S. mansoni é rotineiramente mantido no Laboratório de 

Pesquisa em Parasitologia da Universidade de Franca, conforme as recomendações 

da Comissão de Ética de Uso de Animais da Universidade de Franca, (protocolo 

n°020/12).  
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Desenvolvimento 

Avaliação in vitro da viabilidade de vermes adultos e jovens de S. mansoni  após 

incubação com Copaifera duckei e ácido et-polialtico  

Casais de vermes adultos e vermes jovens foram recuperados após 49 dias ou 21 dias 

de camundongos Balb/c infectados com cercárias (Smithers & Terry 1965) e cultivados 

em placas de cultura de 24 poços contendo 1 mL de meio RPMI 1640 (Gibco) 

suplementado. C. duckei e o ácido et-polialtico foram dissolvidos em 10% de 

diemetilsulfóxido (DMSO) (Sigma) e adicionado nas concentrações de 12,5 á 

200µg/mL (C. duckei) e 12,5 á 200 µM (ácido et- polialtico). Os parasitos foram 

incubados a 37°C com 5% CO2 e monitorados por 72 horas usando um microscópio 

invertido. A CL50 (Concentração letal de 50% dos vermes) foi determinada pela curva 

de regressão não-linear utilizando a equação de inibição dose-resposta e a análise 

estatística foi utilizada a análise de variância com um fator (one-way ANOVA) seguida 

pela determinação da significância das diferenças entre os grupos (pós-teste Tukey) 

de GraphPadPrism versão 5.0 para Windows. 

 

Avaliação in vitro do desenvolvimento dos ovos 

Casais de vermes adultos foram incubados por 48 horas, posteriormente, os parasitos 

foram removidos dos poços e foram adicionados o oleorresina de C. duckei e ácido et-

polialtico nas mesmas concentrações e incubados nas mesmas condições descritas 

anteriormente. Após 120 horas da adição do extrato e da substância ao meio, o 

desenvolvimento dos ovos foi avaliado como descrito por Michaels & Prata (1968) com 

o auxílio de um microscópio invertido. 

 

 Resultados preliminares 

O oleorresina de C. duckei causou mortalidade de 90 % e 100% dos parasitos a partir 

da concentração de 100 µg/mL em 24 e 48 horas, apresentando valores de CL50 de 

75,8, 50,6 e 47,2 µg/mL após 24, 48 e 72 horas de incubação, respectivamente. O 

ácido et-poliáltico causou mortalidade de 100% dos parasitos na concentração de 200 

µM, apresentando valores de CL50 de 163,2 µM, 100 µM e 97,7 µM, respectivamente 

para 24, 48 e 72 horas de incubação (Figura 1A e 1B).  Vermes na forma jovens são 

menos susceptiveis à ação do Praziquantel. O oleorresina de C. duckei demonstrou 

CL50 inferiores aos observados para as formas adultas, 37,9, 26,2 e 22,8 µg/mL, 
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respectivamente para 24, 48 e 72 horas de incubação, e o ácido et-polialtico 

apresentou CL50 de 133,4 µM, 116,3 µM e 107,9 µM respectivamente para 24, 48 e 72 

horas de incubação. (Figura 2A e 2B). A oleorresina e o ácido et- polialtico em todas 

as concentrações avaliadas afetaram significativamente o desenvolvimento dos ovos 

(Figura 3A e 3B). 
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Figura 1 A: Efeito in vitro da óleorresina de C. dukei, 

frente a vermes adultos de S. mansoni. 

Figura 1 B: Efeito in vitro do ácido polialtico, frente a 

vermes adultos de S. mansoni. 

Figura 3 A: Efeito in vitro da óleorresina de C. duckei no 

desenvolvimento dos ovos de S. mansoni. 

Figura 3 B: Efeito in vitro do ácido polialtico no 
desenvolvimento dos ovos de S.mansoni. 

Figura 2 A: Efeito in vitro da oleorresina de C. dukei, 

frente a vermes jovens de S. mansoni. 

Figura 2 B: Efeito in vitro do ácido polialtico  frente a 

vermes jovens de S. mansoni. 


