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1. Resumo 

A esquistossomose, causada por helmintos do gênero Schistosoma, é uma 

das principais doenças parasitárias em termos de morbidade e mortalidade. 

Infelizmente, as opções terapêuticas são insuficiente baseado no uso de apenas um 

fármaco, praziquantel. Estudos recentes mostraram o efeito anti-helmíntico do anti-

inflamatório não- esteroidal (AINE), o diclofenaco de sódio. Ante o exposto, esta 

propositura tem como objetivo avaliar, in vitro, o efeito antiparasitário do anti-

inflamatório Betametasona, usando o helminto S. mansoni como modelo 

experimental.  

 

2. Introdução 

A esquistossomose é uma Doença parasitária de grande impacto social sendo 

considerada um importante problema de saúde pública em vários países, mesmo 

com desenvolvimento econômico e dos métodos de controle disponíveis, encontra-

se ainda em expansão. Estima-se a existência de mais de 200 milhões de indivíduos 

infectados e cerca de 280.000 a 500.000 mortes anualmente  no mundo (AMARAL 

et al, 2006; CARAVALHO et al, 2015)..  

           Praziquantel tem sido a droga de escolha para esquistossomose e é 

atualmente a única opção disponível, sendo necessário novas alternativas 

terapêuticas. Uma abordagem para acelerar a descoberta de medicamentos é o 

"reposicionamento de fármacos" ou "redefinição de fármacos", cuja análise é 

baseada em novos usos para medicamentos já existentes. 

           Estudos recentes mostram a atividade antiparasitária  do  anti-inflamatório  

não esteroidal, O diclofenaco de sódio , desencadeando  o nosso grupo a avaliar o 

efeito antiparasitario  da   betametasona ,anti inflamatório não esteroial. 

          Na busca por alternativas terapêuticas para a prevenção, tratamento e cura da 

esquistossomose, no presente estudo foi avaliado a atividade antiparasitária do anti-

inflamatório Betametasona. Descrevemos o efeito com base na motilidade, 

mortalidade, capacidade reprodutiva e alterações do tegumento complementadas 

por estudos com microscópia confocal e/ou varredura (MORAES et al, 2014).  

 

3. Objetivos 

Avaliar o efeito antiparasitário do anti-inflamatório Betametasona usando o 

parasita Schistosoma mansoni como modelo experimental. 
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4. Metodologia  

           Schistosoma mansoni Sambon, foram obtidos a partir de hamsters 

experimentalmente infectados Mesocricetus auratus seguindo procedimentos padrão 

do nosso laboratório. Os animais foram infectados por injeção subcutânea, com 

cerca de 150 cercárias, cada, colhidas a partir de caramujos infectados 

(Biomphalaria glabrata), ou seja,  O hospedeiro intermediário. 

Os ensaios in vitro com adultos de S. mansoni foram realizados com machos 

e fêmeas acasalados, lavados 2 vezes com o meio RPMI 1640 contendo penicilina 

200 U/ml, estreptomicina 200 µg/ml e transferidos em placas para cultura de células 

com 24 poços contendo, por poço, 1 casal de vermes em 2 ml do meio RPMI 1640 

supracitado, suplementado com 10% de soro fetal bovino e tamponado com HEPES 

25 mM. Betametasona foi utilizada na concentração inicial de 100 µM. 

Posteriormente, avaliada em diferentes concentrações a fim de que seja obtida a 

LC50. Praziquantel 3 µM foi utilizado como controle positivo e poços contendo 

somente meio de cultura foram usados como controle negativo. As culturas foram 

monitoradas por microscopia ou lupa avaliando a toxicidade dos compostos sobre o 

S. mansoni considerando a motilidade, alterações morfológicas no tegumento e a 

capacidade reprodutiva. A mortalidade foi considerada com a ausência de 

movimentos durante 2 minutos ou quando tocados com uma pinça. No término do 

período de incubação ou ocorrência de morte, os parasitas foram fixados em 

gluteraldeído 2,5% e, posteriormente analisados microscopicamente, com 

microscopia confocal ou Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) (MORAES et al, 

2014). 

 

5. Desenvolvimento 

As doenças causadas por helmintos representam um importante problema de 

Saúde Pública em diversos países. A esquisotssomose é responsável até 500.000 

mortes anualmente (AMARAL et al, 2006; CARAVALHO et al, 2015).  O Praziquantel 

é o único fármaco utilizado que atua contra todas as espécies do gênero 

Schistosoma que infectam o homem e existem relatos de resistência e tolerância. 
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 Considerando a dificuldade na descoberta de esquistossomicidas, a 

alternativa pode estar no reposicionamento de fármacos, que consiste pesquisar em 

banco de dados moléculas já testadas e comercializadas contra qualquer doença e 

observar suas atividades no combate à esquistossomose, como recentemente 

descoberto o diclofenaco de sódio que possui efeito anti-helmíntico em S. mansoni, 

porém seu mecanismo antiparasitário é desconhecido (CARVALHO et al , 2015). 

 

6. Resultados Preliminares 

O efeito da Betametasona durante o período de incubação nas concentrações 

de 100, 50 e 25 µM sobre a atividade motora e viabilidade de S. mansoni adulto, foi 

avaliado por até 72 h. Betametasona reduziu a motilidade nas concentrações 50 e 

25 µM. A mortalidade na concentração 100 µM em 24 horas foi observada. A análise 

do tegumento por microscopia ainda será realizada. 

Os resultados deste estudo demonstram a atividade esquistossomicida in vitro 

da betametasona, entretanto, demais estudos são necessários, como o efeito in vivo 

e o mecanismo de ação. Assim, a descoberta de fármacos com atividade anti-

Schistosoma em uso clínico para outras patologias poderia contribuir na seleção de 

terapias mais efetivas, no Desenvolvimento de novas drogas e para a obtenção 

tecnológica de novos produtos farmacêuticos e, portanto, contribuir no âmbito da 

Ciência, Tecnologia e Inovação. 
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