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Phyllanthus amarus L. é popularmente conhecida no Brasil como quebra-pedra, arrebenta-
pedra ou erva-pombinha. Essa é uma importante espécie que vem sendo utilizada no 
tratamento de doenças hepáticas, urogenitais e infecções intestinais. O objetivo deste projeto é 
estudo químico do extrato etanólico das folhas de P. amarus biomonitorados por ensaios de 
atividade in vitro contra o Schistosoma mansoni. O extrato etanólico (EE) foi obtido a partir das 
folhas secas e moídas com etanol 96% em dispersor Ultra-Turrax (IKA modelo T50) e 
evaporado a vácuo fornecendo o EE em 13% de rendimento. O EE foi particionado em 
Hexano:acetonitrila, seguido de secagem das frações. As frações Hexânica (FHx) e de 
Acetonitrila (FAc) foram analisadas in vitro contra o S. mansoni e a  FAc mostrou-se mais ativa. 
A FAc foi fracionada em coluna filtrante utilizando como eluente Hexano e acetato de etila 
(gradiente de polaridade), originando 11 frações que foram analisadas por CCD e CG-EM e a 
fração 5 (FAc5 rica em lignanas) foi purificada por  coluna flash fornecendo 132 frações que 
foram agrupadas em sete frações após análise por CCD e CG-EM.  Os resultados obtidos até o 
momento demonstraram que o EE, a FAc e a FAc5 apresentam potencial atividade anti-
Schistossoma in vitro. As frações resultantes da coluna flash estão em fase de ensaios de 
atividade e purificação, visando o isolamento e identificação das lignanas de interesse. 
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