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1. Resumo 

Considerada uma “Doença Negligenciada”, a esquistossomose tem recebido 

pouco investimento em pesquisa sobre novos fármacos nas últimas décadas. 

Atualmente com apenas um fármaco disponível para o tratamento, o praziquantel, a 

quimioterapia da esquistossomose pode estar agora em um ponto crucial, devido à 

resistência. No presente trabalho foi avaliado o efeito anti-helmintico do extrato de 

Vernonia polyanthes em vermes adultos de S. mansoni. Ensaios in vitro 

demonstraram atividade do extrato com redução da motilidade e mortalidade dos 

helmintos nas concentrações utilizadas (25, 50, 100 e 200 μg/mL). Os resultados 

deste estudo demonstram a atividade esquistossomicida in vitro em vermes adultos 

de S. mansoni, entretanto, demais estudos são necessários, como o efeito in vivo. 
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2. Introdução 

As helmintíases, principalmente a esquistossomose, continuam sendo um dos 

principais problemas mundiais de saúde pública. Considerada uma “Doença 

Negligenciada”, a esquistossomose tem recebido pouco investimento em pesquisa 

sobre novos fármacos nas últimas décadas. De fato, com apenas um fármaco 

disponível para o tratamento, o praziquantel, a quimioterapia da esquistossomose 

pode estar agora em um ponto crucial, devido à resistência.(MORAES, 2011) 

Os produtos naturais são compostos químicos encontrados na natureza e que 

geralmente tem atividade biológica ou farmacológica que pode ser usada na 

concepção de produtos farmacêuticos. Vernonia polyanthes Less, (Asteraceae), é 

uma planta silvestre comum nos cerrados brasileiros. As folhas são utilizadas no 

tratamento de afecções do aparelho respiratório, de problemas renais, de feridas, 

fraturas, torções, contusões e luxações (ALVES et al, 2003). 

 

3. Objetivos 

Avaliar o efeito anti-helmintico do extrato vegetal de Vernonia polyanthes, 

(Asteraceae) usando o parasita Schistosoma mansoni como modelo experimental. 

 



4. Metodologia 

Schistosoma mansoni Sambon, 1907 (linhagem BH) foram obtidos a partir de 

hamsters Mesocricetus auratus experimentalmente infectados. Animais (3 semanas 

de idade) foram infectados por injeção subcutânea, com cercarias colhidas a partir 

de caramujos hospedeiros intermediários Biomphalaria glabrata Say, 1818 (Moraes 

2012) infectados. Os parasitas colhidos foram colocados em meio de cultura RPMI 

1640 suplementado com 10% de soro fetal de bovino, contendo 200 UI / mL de 

penicilina e 200 µg / ml de estreptomicina mantidos a 37 °C, 5% de CO2, até 

utilização. 

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

e fêmeas acasalados. Posteriormente, os parasitas foram transferidos em placas 

para cultura de células com 24 poços, contendo1 casal de vermes em 2 ml do meio 

RPMI 1640, suplementado com soro fetal bovino a 10%(MORAES, 2012). O 

composto foi utilizado nas concentrações de 25 a 200 µg/mL (25, 50, 100 e 200 

µg/mL) com um volume final de 2mL. Controles negativos contendo vermes 

cultivados apenas com 0,5% de DMSO. Controle positivo cultivados em praziquantel 

a 2 µM. Posteriormente incubadas a 37°C e 5% de CO2,mantidas durante 72 h e 

monitoradas a cada 24 h.  

As culturas de vermes adultos foram monitoradas por microscopia ou lupa. 

Para avaliar a toxicidade dos compostos sobre o S. mansoni foram considerados os 

seguintes parâmetros: atividade motora (motilidade), alterações morfológicas no 

tegumento (MORAES, 2012). A mortalidade dos vermes foi julgada pela ausência de 

movimentos (MORAES, 2012). No término do período de incubação (3 dias) ou 

ocorrência de morte, os parasitas foram fixados em gluteraldeído 2,5% e analisados 

microscopicamente. 

 O estudo da ação no tegumento de vermes machos de S. mansoni será 

avaliado com microscópio confocal de varredura a laser (Laser ScanningMicroscopy, 

LSM 510 META, Carl ZeissInc, Standort Göttingen,Vertrieb, Deutschland), como 

descrito por Moraes et al. (2009 ) ou Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

 

5. Desenvolvimento 

Doenças negligenciadas são patologias causadas por agentes infecciosos 

e parasitários. Conhecidas como “doenças da pobreza”, essas enfermidades 



acometem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e são responsáveis por milhões 

de mortes anualmente.  

Os estudos de bioprospecção visam à descoberta de produtos 

biologicamente ativos, esperando contribuir para programas de desenvolvimento 

autossustentável, pelo uso de produtos naturais, com ênfase em substâncias de alto 

rendimento, baixo custo e potencial para ser um produto no mercado. 

 

6. Resultados preliminares 

           O extrato natural de Vernonia poyanthes reduziu a motilidade e causou a 

mortalidade dos helmintos nas concentrações testadas (25, 50, 100 e 200 μg/mL) à 

partir de 24 h de incubação. A ausência na suscetibilidade entre machos e fêmeas 

de S. mansoni também foram observado. A análise por microscopia confocal e/ou 

varredura será realizada posteriormente para avaliar alterações morfológicas no 

tegumento dos vermes machos. 

Os resultados deste estudo demonstram a atividade esquistossomicida in vitro 

em vermes adultos de S. mansoni. Portanto, este composto pode ter aplicações anti-

helmínticas, entretanto, demais estudos são necessários, como o efeito in vivo. 
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