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1. Resumo 
A esquistossomose é uma doença causada por helmintos do gênero 

Schistosoma e está entre as chamadas doenças negligenciadas, ocorrentes em toda 

a população carente do planeta. Infelizmente, o tratamento da doença se resume a 

apenas um medicamento, o praziquantel. Assim, é premente a necessidade de 

novas drogas anti-helmínticas. O presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito 

de fenilpropanoides em adultos de Schistosoma mansoni. Dentre os 14 compostos 

avaliados in vitro, p-cumarato de isopentanoila foi o composto mais ativo e causou a 

morte dos parasitas na concentração de 100 µM. Além disso, as imagens 

microscópicas mostraram alterações no tegumento do verme de maneira 

dependente da concentração. Em conjunto, esses resultados mostram o potencial 

do p-cumarato de isopentanoila como um agente anti-helmíntico.  
 

2. Introdução 
As helmintíases continuam sendo um dos principais problemas mundiais de 

saúde pública. Particularmente, considerada uma Doença Negligenciada, a 

esquistossomose afeta mais de 200 milhões de pessoas e causa mais de 200 mil 

óbitos anualmente. No Brasil, estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas estão 

com a doença e 30 milhões vive em área de risco. Com apenas um fármaco 

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

pode estar agora em um ponto crucial. Na busca por novas terapias, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) vem incentivando o uso de moléculas, especialmente às 

de origem natural, com atividade anti-helmíntica.  

Os fenilpropanoides são uma classe de compostos orgânicos que são 

sintetizadas em organismos vegetais a partir do aminoácido fenilalanina. 

Apresentam diversas atividades biológicas conhecidas, mas sua atividade contra 

helmintos tem sido pouco avaliada.   

  

3. Objetivo 
Avaliar o efeito antiparasitário de fenilpropanoides usando o parasita 

Schistosoma mansoni como modelo experimental. 
 

 
 



4. Metodologia 
Adultos de S. mansoni (linhagem BH) foram obtidos a partir de hamsters 

(Mesocricetus auratus) experimentalmente infectados. Após 49 dias de infeção, os 

parasitas retirados por perfusão portal 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 

(de Moraes et al., 2014). 

Para a realização dos ensaios in vitro, 14 fenilpropanoides sintéticos foram 

avaliados quanto ao seu potencial anti-helmíntico. Nos experimentos, os pares de 

vermes acasalados foram transferidos em placas para cultura de células com 24 

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

concentração de 100 µM foi usada para avaliar o efeito de cada composto. 

Praziquantel 2 µM foi utilizado como controle positivo e poços contendo somente 

meio de cultura foram usados como controle negativo. A cultura de vermes adultos 

foi monitorada por microscopia considerando a motilidade, alterações tegumentares 

e a mortalidade dos vermes (Silva et al., 2014; de Moraes et al., 2014). 

 
5. Desenvolvimento  

A humanidade tenta tratar as infecções helmínticas desde a antiguidade. Os 

extratos de ervas ou plantas tais como os de samambaia macho formaram a base 

de muitas “curas” iniciais, mas o século XX presenciou o advento de um novo grupo 

de fármacos baseado em metais tóxicos, como o arsênico (atoxil) ou antimônio 

(tártaro emético), que foram efetivos nas infestações pelos tripanossomos e 

esquistossomos. Durante as duas últimas décadas o praziquantel tem sido o grande 

foco de controle da esquistossomose, porém em decorrência de um possível 

desenvolvimento de tolerância ou resistência ao fármaco, busca-se a pesquisa e 

produção de novas drogas para prevenção e cura da esquistossomose e outras 

verminoses. Na busca por novas moléculas, sintetizamos fenilpropanoides que são 

comumente encontrados em vegetais. Tais moléculas são conhecidas pela sua 

importante atividade contra diversos micro-organismos, mas seu potencial contra 

helmintos nunca foi avaliado.  

 
 
 



6. Resultados  

Todos os compostos foram avaliados de 100 µM por 72 horas e somente o 

p-cumarato de isopentanoila reduziu a motilidade e causou a morte dos helmintos. A 

análise do tegumento por microscopia de luz revelou alterações morfológicas no 

tegumento, em consonância com outros derivados de produtos naturais assinalados 

na literatura, tais como piplartina, epiisopiloturina, acetato carvacryl e limoneno 

epóxido (de Moraes, 2015). 

A busca por novos compostos e o desenvolvimento de medicamentos contra 

a esquistossomose é de extrema importância devido à disponibilidade de apenas 

uma alternativa terapêutica, o praziquantel (de Moraes, 2015; Silva et al., 2015). Os 

resultados deste estudo demonstram a atividade esquistossomicida in vitro do p-

cumarato de isopentanoila em boa performance.  
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