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Introdução 

Dentre as doenças tropicais negligenciadas 

destaca-se a esquitossomose, assolando mais de 

200 mil pessoas no mundo [1]. Para seu tratamento 

utiliza-se Praziquantel (PZQ), que até então, é o 

único fármaco efetivo contra a infecção causada por 

espécies de Schistosoma [2]. Davilla elliptica St. Hill 

(Dileniaceae), espécie vegetal proveniente do 

cerrado brasileiro, tem suas folhas utilizadas na 

medicina popular para tratamento contra gastrite, 

diarréia, infecções e úlcera [3]. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a atividade esquitossomicida in 

vitro do triterpeno ácido betulínico (Fig. 1) isolado do 

extrato em acetato de etila de D. elliptica contra 

vermes adultos de Schistosoma mansoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estrutura química do ácido betulínico. 

Resultados e Discussão 

A espécie vegetal Davilla elliptica foi coleta na 

reserva de Jatai, município de Luis Antônio (SP) 

com autorização fornecida pelo COTEC (Comissão 

Técnico Cientifico) do Instituto Florestal sendo uma 

exsicata depositada no Herbário do Departamento 

de Botânica da FFCLRP-USP. As partes aéreas 

foram secas, trituradas e submetidas à extração por 

maceração sequencialmente com n-hexano, acetato 

de etila e etanol. O extrato em acetato de etila 

apresentou atividade esquitossomicida promissora. 

Parte deste extrato foi analisado por CLAE, sendo 

possível isolar o triterpeno ácido betulínico (AcBet)  

que foi identificado por RMN-¹H e RMN-¹³C. Os 

resultados da avaliação da atividade 

esquistossomicida  in vitro do AcBet  contra os 

vermes adultos de S. mansoni estão reunidos na 

Tabela1.                                                                                                                       

Observou-se que o AcBet promoveu a morte dos 

parasitos nas concentrações de 50 µM e 100 µM em 

120 horas. Na concentração de 200 µM a morte dos 

parasitos foi provocada em 24h. Nas concentrações 

de 12,5 µM e 25 µM foi constatada a redução da 

atividade motora dos parasitos sem provocar a 

morte dos mesmos. Em nenhuma das 

concentrações houve alteração tegumentar dos 

parasitos. 

 
Tabela 1. Resultados da atividade 
esquistossomicida in vitro do AcBet frente a vermes 
adultos de S. mansoni. 

 
 

Conclusões 

O triterpeno ácido betulínico isolado de Davilla 

elliptica apresentou uma moderada atividade in vitro 

contra vermes adultos de S. mansoni. 
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