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Resumo 

A esquistossomose é uma doença negligenciada. O gênero Copaifera destaca-se 

em função de suas aplicações farmacológicas, entre elas a antiparasitária. O 

objetivo do trabalho é avaliar a atividade esquistossomicida in vivo do oleorresina de 

Copaifera duckei (Cdo) em camundongos infectados com Schistosoma mansoni, 

sendo avaliados os parâmetros parasitológicos e imunológicos. Nos resultados 

obtidos, foi observado que na concentração de 400 mg/Kg houve redução 

significativa de 55,28% de ovos nas fezes, produzidos pelos parasitos e de 43,21% 

nos ovos presentes no fígado dos animais, em relação ao controle negativo. No 

oograma o grupo tratado na concentração 400 mg/kg apresentou 51,4% de ovos 

imaturos, 25,99% de ovos maduros, 40,15% de ovos mortos, reduzindo 

significativamente o número de ovos maduros e aumentando o número de ovos 

imaturos e mortos quando comparado com o controle negativo. Nos leucócitos 

intraperitoneais houve redução significativa de 43,5% na concentração de 400mg/kg 

em relação ao controle negativo. Concluiu-se que o experimento obteve resultados 

significativos, sendo de grande importância dar continuidade aos ensaios biológicos 

com Cdo. 

 
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).  

Objetivos 

Avaliar a atividade esquistossomicida in vivo do oleorresina de Copaifera duckei. 

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°044/15).  

Desenvolvimento 

Tratamento e grupos experimentais 

 Foram realizados o tratamento por via oral de 4 grupos experimentais com 6 

camundongos BALB/c fêmeas entre 20-23 gramas, infectados com cerca de 100 
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cercarias cada em cada grupo, sendo o grupo 1 infectado com S. mansoni sem 

tratamento; grupo 2 infectado com S. mansoni e administrado o diluente (3% Tween 

80 e 97% água) no 2° ao 49° dia após infecção; grupo 3 Infectado com S. mansoni e 

tratado com 40mg/kg/dia de Cdo no 2° ao 49° dia após infecção; e grupo 4 Infectado 

com S. mansoni e tratado com 400 mg/kg/dia de Cdo no 49° dia após infecção. 

Carga parasitária  

Os animais foram submetidos ao processo de perfusão da veias porta-hepática e 

mesentéricas como descrito por  Smithers; Terry (1965). 

Contagem do número de ovos 

Antes da perfusão, fezes dos animais tratados e controles foram coletados e o 

número de ovos eliminados pelas fezes foi determinado pelo método quantitativo de 

Kato-Katz (Katz et al., 1972). Outra avaliação empregada foi a contagem do número 

de ovos presentes no fígado como descrita por Cheever (1968). 

Oograma 

Os ovos foram classificados de acordo com o trabalho de Prata (1957) em maduros, 

imaturos e mortos, sendo avaliados em microscópio Óptico. 

Contagem de Leucócitos intraperitoneais e Leucócitos do sangue 

Os leucócitos intraperitoneais foram obtidos como descrito por Kuehn et al (2009). 

Os leucócitos do sangue foram obtidos por uma pequena quantidade de sangue 

retirada da calda do animal. Ocorreu a realização de leucograma, que foi 

determinado pelo número global de leucócitos/mm3 por meio de contagem em 

câmara de Neubauer (Gazzinelli et al. 2008). 

 Resultados preliminares 

Na contagem de ovos no fígado o tratamento de Cdo na concentração de 400 mg/kg 

houve redução significativa de 43,21% quando comparados ao controle negativo 

(infectado não tratado). Houve redução significativa do número de ovos nas fezes 

dos grupos tratados com Cdo na concentração 400 mg/kg de 55,28% quando 

comparados ao controle negativo. Na análise do oograma foi observado que no 

grupo tratado Cdo 400 mg/kg apresentou 51,4% de ovos imaturos, 25,99% de ovos 

maduros, 40,15% de ovos mortos, o que representa a redução significativa no 

número de ovos maduros e aumento do número de ovos imaturos e mortos quando 

comparado com o controle negativo. Nos leucócitos intraperitoneais na concentração 

de 400 mg/kg reduziu significativamente 43,5% quando comparado com o controle 

negativo. 
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Tabela 1. Efeito in vivo do oleorresina de Copaífera duckei 
(Cdo) na avaliação da redução dos parasitos de S. mansoni 

 
 

Tabela 2. Redução do número de ovos/g de tecido do 
figado 

 

Tabela 3. Redução do número de ovos nas fezes 
 

 
 

Tabela 4. Oograma: Porcentagem de ovos imaturos, 
maduros e mortos 

 

 
Figura 1. Redução de leucócitos intraperitoniais e leucócitos do sangue: 
Gráfico A: Leucócitos Intraperitoniais;  Gráfico B: Leucócitos do Sangue. * 

Diferença Estatística (P>0,05). 
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