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“O sucesso é uma viagem, não um ponto de destino” 



Milagre, M. M.  Resumo 

Resumo 

Atualmente, a única droga disponível para tratar a DCh no Brasil é o benznidazol (BZ), que 

apresenta várias limitações e efeitos adversos, dessa forma estimulando a busca por novas 

opções terapêuticas. Assim, este projeto visa o uso em solução da lactona sesquiterpênica 

goyazensolida (GZL), previamente ativa contra o Trypanosoma cruzi in vitro, com os seguintes 

objetivos: (1) Determinar o limiar de citotoxicidade in vitro sobre células de mamíferos (H9c2) 

e avaliar sua atividade tripanocida contra amastigotas, estabelecendo seu índice de seletividade; 

(2) Avaliar os sinais de toxicidade aguda in vivo e sua atividade frente à infecção experimental 

de T. cruzi em modelo murino. Para avaliar a citotoxicidade foram realizados os testes MTT e 

Vermelho Neutro (VN) e, para verificar a atividade da GZL contra o T. cruzi, células H9c2 

foram infectadas com um isolado resistente da cepa Y de T. cruzi e tratadas durante 24 e 48h. 

Na avaliação da toxicidade aguda in vivo, foi determinada a dose máxima tolerada, feito o 

hemograma e dosagem de parâmetros bioquímicos para avaliação da toxicidade hepática e 

renal. Para avaliar a atividade terapêutica da GZL, camundongos Swiss infectados com as cepas 

Y e CL de T. cruzi foram tratados pelas vias oral e intravenosa (IV) por 20 dias consecutivos 

nas doses de 1, 5 e 25 mg/kg/dia [via oral e IV, cepa Y (isolado resistente ao BZ) e CL (sensível 

ao BZ)] e 1, 3 e 9 mg/kg/dia IV (cepa CL), paralelamente a grupos controles BZ 100mg/kg/dia 

e infectado não tratados (INT). A parasitemia dos animais foi avaliada diariamente até 

consistente negativação. A ação do tratamento foi avaliada ainda por exames parasitológicos 

(hemocultura e PCR) e sorológico (ELISA). Os resultados obtidos revelaram a citotoxicidade 

in vitro da GZL em concentrações acima de 250 ng/mL nos tratamentos de 24 e 48h avaliadas 

pelos testes MTT e VN, sendo o índice de seletividade em 24h de 351 calculado a partir da 

relação dos parâmetros de MTT e do teste de ação tripanocida da GZL in vitro. Houve discreta 

nefrotoxicidade revelada pelo aumento de creatinina observado nos animais tratados com GZL 

25 mg/kg IV em relação ao grupo CNT. Na avaliação pós-tratamento em animais infectados 

pela cepa Y, foi observada uma diminuição significativa da parasitemia a partir do 5º dia de 

tratamento com GZL nas doses de 1,0 mg/kg/dia (IV e oral) e 5,0 mg/kg/dia, via oral e BZ 100 

mg/kg/dia, quando comparados ao grupo controle INT. As taxas de sobrevivência dos 

camundongos tratados com GZL foram de 100% na dose de 5,0 mg/kg/dia oral, seguidos dos 

tratados com 1,0 mg/kg/dia IV e BZ 100 mg/kg/dia oral, que foram de 87,5%, enquanto o grupo 

controle INT apresentou 25% de sobrevida. Nenhum dos camundongos foram considerados 

curados segundo o critério de cura adotado (MS, 2016). Os animais infectados pela cepa CL e 

tratados com GZL demonstraram no 180º dia pós-tratamento uma diminuição significativa da 

parasitemia a partir do primeiro dia do PP em relação ao grupo INT, porém inferior ao 

observado no grupo tratado com BZ. A maioria dos grupos tratados não apresentou 100% de 

negatividade na HC e PCR simultaneamente, entretanto o grupo tratado com BZ apresentou 

57,1% de cura com sobrevida de 87,5%, seguido por GZL 3 mg/kg/dia IV que curou 12,5% dos 

animais com sobrevida de 100%. Este resultado, em particular, aliado aos demais, representam 

uma boa perspectiva do uso da GZL para o tratamento da DCh a ser explorada. 

 

Palavras Chave: Trypanosoma cruzi, goyazensolida, toxicidade, quimioterapia, in vitro, in 

vivo. 
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Summary 

Currently, benznidazole (BZ) is the only drug available to treat Chagas disease (CD) in Brazil, 

which presents several limitations and adverse effects, thus stimulating the search for new 

therapeutic options. This project aims the use in solution, of a sesquiterpene goyazensolide 

lactone (GZL), previously active against Trypanosoma cruzi in vitro, with the following 

objectives: (1) To determine the threshold of in vitro cytotoxicity on mammalian cells (H9c2) 

and to evaluate its trypanocidal activity against amastigotes for establishment of its index of 

selectivity; (2) To evaluate the signs of acute toxicity in vivo and its activity against the 

experimental infection of T. cruzi in the murine model. To evaluate cytotoxicity, the MTT and 

Neutral Red (NR) tests were performed and, to verify the activity of GZL against T. cruzi, H9c2 

cells were infected with T. cruzi Y strain (resistant isolate to BZ) and treated for 24 and 48h. In 

the evaluation of acute toxicity in vivo, the maximum tolerated dose was determined, in parallel 

to blood count and measures of biochemical parameters to evaluate hepatic and renal toxicity. 

To evaluate the therapeutic activity of GZL, Swiss mice, infected with T. cruzi Y \9isolate 

resistant to BZ) and CL (sensitive to BZ) strains, were treated by oral and intravenous routes 

for 20 consecutive days at doses of 1, 5 and 25 mg/kg/day (oral and IV, Y and CL strains) and 

1, 3 and 9 mg/kg/day IV (CL strain), in parallel to BZ 100mg/kg/day and infected not treated 

groups (INT). The parasitemia of the animals was evaluated daily until consistent negativation. 

The treatment action was also evaluated by parasitological tests (blood culture and PCR) and 

serological (ELISA) tests. The results obtained revealed in vitro toxicity of GZL at doses above 

250ng/mL in H9c2 cells treated for 24 and 48h and evaluated by the MTT and NR tests, the 

selectivity index being 351, calculated from the ratio of MTT/trypanocidal action test of GZL 

in vitro. It was verified only discrete nephrotoxicity revealed by the slight increase in creatinine 

observed in the animals treated with GZL 25 mg/kg/day IV in relation to the CNT group. In the 

post-treatment evaluation in Y-infected animals a significant decrease of the parasitaemia was 

observed from the 5th day in the GZL treatment at doses of 1.0 mg/kg/ day (IV and oral) and 

5.0 mg/kg/day, oral and BZ 100 mg/kg/day, when compared to the INT control group. The 

survival rates of the GZL-treated mice were 100% at the 5.0 mg/kg/day oral, followed by those 

treated with 1.0 mg/kg/day IV and 100 mg/kg/day oral BZ, which were of 87.5%, while the 

control group INT presented 25% of survival. None of the mice were considered cured 

according to the (MS, 2016) criteria. Animals infected with CL strain and treated with GZL 

demonstrated 180th days post-treatment a significant decrease in parasitemia since the first day 

of PP when compared to the INT group, but lower than that observed in the group treated with 

BZ. The majority of the treated groups were not 100% negative in HC e PCR simultaneously, 

except GZL 5 mg/kg/day oral and 5 mg/kg/day IV, infected with Y strain. In the treatment of 

animals infected with the CL strain, BZ presented 57.1% of cure with survival of 87.5%, 

followed by GZL 3 mg/kg/day IV, which cured 12.5% of the animals with 100% survival. This 

result, in particular, together to the others, represent a good perspective of the use of GZL for 

the treatment of CD to be further explored. 

 

 

Key words: Trypanosoma cruzi, goyazensolide, toxicity, chemotherapy, in vitro, in vivo. 
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DP Desvio padrão 

DPMP Dia do pico máximo de parasitemia 

dTTP Desoxinucleotídeo de Timina-5’-trifosfato 

DTU "Discrept typing unit" 

ECG Eletrocardiograma 

EDTA Ácido etilenodiamino tetra-acético 

EFAR Escola de Farmácia 

ELISA "Enzime-linked immunosorbent assay" 
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ESF Exame de sangue a fresco 

FDA U.S. Food and Drug Administration 

G Grama 

GZL Goyazensolida 

H9C2 American Type Culture Collection, (ATCC: CRL 1446 – Células cardiomiócitos) 

Hb  Hemoglobina  

HC Hemocultura 

HE Hematoxilina-Eosina 

Hm Hemácias 

Ht Hematócrito 

IC50 Concentração da substância ativa que reduz o número de parasitas em 50% 

IC95 Concentração da substância ativa que reduz o número de parasitas em 95% 

IC100 Concentração da substância ativa que reduz o número de parasitas em 100% 

ICAM Proteínas de adesão 

IE Índice endocítico 

I.V. Intravenoso 

IgG Imunoglobulina da classe G 

IL-12 Citocinas pró-inflamatória 

IL-1beta Citocinas pró-inflamatória 

IL-2 Citocinas pró-inflamatória 

IL-6 Citocinas pró-inflamatória 

iNOS Sintase de óxido nítrico induzida 

INPI  Instituto nacional da propriedade industrial 

INT  Controle infectado não tratado 

IP Intraperitoneal 

IS Índice de Seletividade 

ISSO International Organization for Standardization 

ITR Itraconazol 

LADOC Laboratório de doença de Chagas, NUPEB, UFOP 

LAFEPE Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco 

LAPLAMED Laboratório de Plantas Medicinais 
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LC50 Concentração da substância ativa que reduz a viabilidade celular em 50% 

LC95 Concentração da substância ativa que reduz a viabilidade celular em 95% 

LC100 Concentração da substância ativa que reduz a viabilidade celular em 100% 

Leuc Leucócitos 

LIC Licnofolida 

LIT  "Liver infusion tryptose" 

LS Lactona sesquiterpênica 

MTT Solução de Brometo 3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazol 

MS Ministério da Saúde 

NC Nanocápsulas 

NF Nifurtimox 

NF-kB Fator nuclear kappa B 

OMS Organização mundial da saúde 

OPD Orto-fenileno-diamino 

PAR Parasitemia 

Pb Pares de base 

PBS  Solução salina tamponada 

PCR Reação em Cadeia da Polimerase  

PEG Polietilenoglicol 

pH Potencial hidrogeniônico 

PLAQ Plaquetas 

PLAPEG Ácido poli-lático associado ao polietilenoglicol 

Pmoles Picomoles 

PM Peso Molecular 

PMP Pico máximo de parasitemia 

PP Período patente 

PPP Período pré-patente 

qPCR Reação em Cadeia da Polimerase quantitativa 

RNA Ácido ribonucleico 

ROs Espécies reativas de oxigênio 

SFB Soro fetal bovino 
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T. cruzi Trypanosoma cruzi 

TGI Trato gastrointestinal 

TNF-α Fator alfa de necrose tumoral murino-específico  

TS Tripomastigotas sanguíneos 

TTm Tratamento 

USA "United States of América" 

VCAM Molécula de adesão 

VERO Tipo celular 

VN Vermelho Neutro 

V.O. Via oral 

WHO "World Health Organization" 
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3.0 INTRODUÇÃO  

A doença de Chagas (DCh), descoberta por Carlos Chagas em 1909, é uma doença 

parasitária causada pelo protozoário hemoflagelado Trypanosoma cruzi, de curso crônico e que 

permanece, ainda hoje, negligenciada, inclusive em relação ao seu tratamento. Esta endemia 

atinge cerca de 6 a 7 milhões de pessoas, causando cerca de 10.000 óbitos por ano (OMS, 2017). 

Atualmente, a DCh constitui um desafio global devido à sua expansão para diversos países não 

endêmicos de outros continentes, resultante da migração de indivíduos infectados (SCHMUNIS 

e YADON, 2010; COURA, 2013), onde vem sendo transmitida por mecanismos independentes 

dos triatomíneos vetores, pouco investimento foi dado à busca de um novo tratamento para esta 

enfermidade. 

Desde a sua descoberta, uma grande variedade de compostos foram investigados para 

seu tratamento, buscando sempre um agente quimioterápico seguro e eficaz (BAHIA et al., 

2014). Duas substâncias foram usadas para o tratamento da DCh desde o final da década de 

1970 (COURA e BORGES-PEREIRA, 2011), o derivado de nitroimidazólico-benznidazol (N-

benzil-2-nitro-1-imidazole acetamide) (BZ) e o nitrofurano- nifurtimox (3-metil-4-

nitrofurfurilidenoamino-tetra-hidro-4H-1,4-tiazina -1,1-dióxido) (NF). Estes fármacos são 

efetivos apenas na fase aguda, apresentando grandes limitações para o tratamento da fase 

crônica quando os índices de cura são inferiores (COURA e CASTRO, 2002, II CONSENSO  

2015). Estão ainda associados a diversos efeitos colaterais, sendo alguns de gravidade elevada 

(BERMUDEZ et al., 2016, BERN, 2015) o que implica na necessidade da busca de novas 

terapias mais seguras e eficazes.  

Assim, considerando as dificuldades encontradas no tratamento da DCh, a busca por 

novos medicamentos permanece.  O reconhecimento da associação de lesões de fase crônica 

com mecanismos autoimunes do hospedeiro, que se acreditava serem independentes da 

presença do parasito vivo, levou a considerável atraso nos estudos de quimioterapia da DCh 

(CUNHA NETO e KALIL, 1995). No entanto, a partir da compreensão da importância da 

presença do T. cruzi como desencadeador e mantenedor da condição patológica, juntamente 

com avanços substanciais na compreensão dos mecanismos imunopatogênicos, foi dado novo 

vigor aos estudos de novos alvos e estratégias terapêuticas para esta parasitose. 

Neste contexto, os isolados de produtos naturais representam uma imensa fonte de 

compostos que poderiam potencialmente ser ativos contra protozoários (CROFT et al, 2005; 

SALEM e WERBOVETZ, 2006). A família Asteracea é a maior família de plantas conhecida 
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até o momento que possui as lactonas sesquiterpênicas (SL) como marcadores químicos, sendo 

estas potencialmente ativas contra diversos tripanosomatídeos (BOHLMANN et al., 1980). 

Algumas destas lactonas foram testadas in vitro e in vivo e apresentaram significativa atividade 

anti-T. cruzi. (SULSEN et al, 2008; SULSEN et al, 2011, Branquinho et al 2014 b. Mello et 

al., 2016).  

Estudos com produtos naturais de nosso grupo foram realizados por BRANQUINHO et 

al., (2014 b) utilizando a lactona sesquiterpênica (LS) licnofolida (LIC) nanoencapsulada no 

tratamento de camundongos Swiss infectados experimentalmente com as cepas CL e Y de T. 

cruzi (sensível e parcialmente resistente, respectivamente) aos tratamentos com BZ e NF. Os 

animais infectados e tratados com LIC nanoencapsulada em formulações poliméricas foram 

capazes de promover 100% de cura parasitológica em camundongos infectados com ambas as 

cepas quando tratados na fase aguda da infecção. Outro estudo, realizado por MELLO et al. 

(2016), também demonstrou a eficácia das nanocápsulas de LIC, em camundongos que foram 

infectados experimentalmente com a cepa Y de T. cruzi tratados durante as fases aguda e 

crônica da infecção, por via oral e intravenosa (IV), obtendo resultados promissores.  

Com isso, nosso grupo investe agora na avaliação de outra lactona sesquiterpênica, 

goyazensolida (GZL), que tem os mesmos grupos funcionais alquilantes da LIC. Aqui, a 

toxicidade e atividade anti-T. cruzi in vitro e in vivo da GZL em solução será avaliada. 
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4.0 REVISÃO DA LITERATURA  

4.1 A doença de Chagas e o Trypanosoma cruzi 

A doença de Chagas (DCh), descoberta por Carlos Chagas em 1909, é endêmica nas 

Américas Central e do Sul, causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. Esta 

endemia representa, na atualidade, um novo desafio mundial devido a sua expansão para países 

não endêmicos, como os Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Espanha, Austrália e países 

asiáticos como resultado da migração de indivíduos infectados (SCHMUNIS e YADON, 2010; 

COURA, 2013) onde o parasito continua sendo transmitido por mecanismos independentes do 

inseto vetor, tais como transfusão sanguínea, transmissão congênita, transplantes e uso 

compartilhado de seringas. Transmitida nas Américas por triatomíneos hematófagos da família 

Reduvidade, a DCh permanece negligenciada apesar de atingir cerca de 8 milhões de pessoas 

no mundo e causar cerca de 10.000 óbitos por ano (WHO, 2017). 

A transmissão da DCh para o hospedeiro vertebrado ocorre quando as fezes e urina 

contendo os tripomastigotas metacíclicos infectantes contaminam mucosas, conjuntivas e/ou 

superfícies corporais lesionadas. Estas formas evolutivas, ao penetrarem no hospedeiro, 

invadem os fagócitos mononucleares sendo capazes de escapar de seus mecanismos de 

destruição e se transformarem em amastigotas no citoplasma destas células, aproximadamente 

35 horas pós-infecção. Após a multiplicação no citoplasma das células hospedeiras, se 

diferenciam em tripomastigotas, e posteriormente são liberados por ruptura celular alcançando 

o sistema circulatório, passando então a ser denominados tripomastigotas sanguíneos, 

potencialmente infectantes para qualquer célula nucleada (GARCIA e AZAMBUJA 1997; 

LANA e MACHADO, 2017) ou para o inseto vetor durante o repasto sanguíneo, completando 

assim o ciclo evolutivo do parasito. 

No homem, além do contágio com excretas de triatomíneos infectados, a transmissão 

do T. cruzi pode ocorrer por transfusão sanguínea, transplante de órgãos e também pela via 

congênita (COURA e DIAS, 2009). Atualmente, cada vez se tornam mais presente os relatos 

de contaminação oral, além de outros mecanismos de transmissão de menor importância 

epidemiológica (PEREIRA et al., 2010).  

A infecção pelo T. cruzi determina no homem quadros clínicos com características 

muito variadas (PRATA, 2001; RASSI et al., 2010). Após a infecção e um subsequente período 

de incubação, tem-se o início da fase aguda da DCh (PRATA, 2001). Essa fase da doença se 

apresenta, na grande maioria dos casos, na forma oligossintomática. Quando sintomática pode 
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apresentar manifestações clínicas tais como: febre, edema, mialgia, hipertrofia dos linfonodos, 

hepatomegalia, esplenomegalia, insuficiência cardíaca e sintomas neurológicos. A morte nesta 

fase ocorre em crianças menores de quatro anos de idade, em pacientes imunossuprimidos ou 

em quadros de superinfecções devido a meningoencefalites e miocardite (RASSI, 2010). Na 

fase aguda podem ocorrer ainda os fenômenos de porta de entrada inicial do parasito, tais como 

o edema palpebral (sinal de Romaña) e subcutâneo (chagoma de inoculação), que auxiliam 

muito na suspeita clínica da DCh (PRATA, 2001).  

Com o desenvolvimento da resposta imune do hospedeiro, as manifestações clínicas da 

fase aguda regridem e instala-se gradativamente a fase crônica, na qual a parasitemia é escassa 

e subpatente, mas persistente por toda a vida do indivíduo. A fase crônica pode ser subdividida 

em forma indeterminada, cardíaca, digestiva ou mista. A forma indeterminada é definida como 

um estado no qual o indivíduo apresenta-se assintomático, mas com sorologia positiva, 

xenodiagnóstico e/ou hemocultura e PCR positivos ou não, dano cardíaco discreto causado pela 

persistente inflamação, que não reflete em alterações no ECG convencional, e em exames 

radiológicos do tórax e abdômen. A forma indeterminada dura cerca de 10 a 20 anos, ou mesmo 

pelo resto da vida do paciente (PRATA, 2001; RASSI et al., 2010). Cerca de 30 a 40% dos 

indivíduos infectados evoluem para as formas sintomáticas da DCh crônica. A forma cardíaca, 

que ocorre em cerca de 30% dos casos, é caracterizada por sinais e sintomas de insuficiência 

cardíaca e alterações eletrocardiográficas de gravidade variável. Ela é responsável pela maioria 

dos óbitos decorrentes da infecção chagásica, sendo considerada a forma clínica mais grave da 

doença pela ocorrência frequente do fenômeno de morte súbita (PRATA, 2001; RASSI et al. 

2010). A forma digestiva (10% dos casos) é caracterizada por alterações morfológicas e 

funcionais do esôfago e do cólon, principalmente. Pacientes com a forma mista apresentam 

sintomatologias cardíaca e digestiva associadas (PRATA, 2001; RASSI et al. 2010).  

Devido a sua peculiar epidemiologia, caracterizada pela diversidade de situações de 

risco tais como grande número de vetores e reservatórios potenciais, variadas formas de 

infecção, diferentes estoques do parasito que circulam nos ambientes domiciliares, 

peridomiciliares e silvestres, ausência de medidas profiláticas e de recursos terapêuticos mais 

eficientes, menos tóxicos e de baixo custo, esta endemia continua sendo um complexo problema 

de saúde pública para os países endêmicos, a exemplo do Brasil (DIAS e SCHOFILED, 2002). 

Assim, considerando as dificuldades encontradas para o tratamento da DCh, aliada ainda 

ao desinteresse por parte das indústrias farmacêuticas de investir em novas alternativas de 

tratamento devido à sua relação histórica com a pobreza, à existência de efetivo programa de 
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controle vetorial na maioria dos países endêmicos e ainda ao reconhecimento da associação das 

lesões da fase crônica a componentes auto-imunes (KALIL e CUNHA NETO, 1996) a pesquisa 

por novos medicamentos permanece negligenciada. Porém, a partir da compreensão da 

importância da presença do T. cruzi como desencadeador e mantenedor do quadro patológico, 

aliado a avanços substanciais na compreensão dos mecanismos imunopatogênicos, novo vigor 

foi dado aos estudos de novos alvos e estratégias terapêuticas para esta parasitose. Nos últimos 

anos, diversos estudos apresentaram novos compostos com atividade promissora anti-T. cruzi, 

ou mesmo uma nova abordagem de uso para aqueles já existentes (BUCKNER et al., 2010; 

MAXIMIANO et al., 2011; BAHIA et al., 2014; SOEIRO et al., 2013). 

 

4.2 Tratamento da doença de Chagas atual e novas alternativas    

O tratamento atual da DCh humana é baseado em dois compostos nitroheterocíclicos: 

O benznidazol (BZ) e o nifurtimox (NF) (Figura 1). O BZ, produzido pela Roche com os nomes 

comerciais de Rochagan® e Rodanil®, teve sua produção interrompida até ter sua patente 

repassada ao Brasil e Argentina (Laboratório ELEA). O Laboratório LAFEPE em PE é 

atualmente o responsável pela sua produção, cuja oferta ainda é limitada e controlada pelo 

Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde. 

 

Figura 1: Estrutura química do Benznidazol (A) e Nifurtimox (B) 

 

Ambos os compostos foram introduzidos na clínica nas décadas de 60-70, sendo a 

produção do NF descontinuada na década de 80 e recentemente reintroduzido na clínica e 

distribuído pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2010) para os países latino americanos, 

exceto o Brasil. Ainda hoje, mais de um século após a descoberta desta enfermidade, o BZ e o 

NF são os únicos fármacos disponíveis para o tratamento humano, mesmo após grandes 

esforços na busca de novos compostos (COURA e CASTRO, 2002; URBINA, 2010). 
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Os mecanismos de ação destes fármacos ainda são pouco conhecidos. Para o NF envolve 

redução do grupo nitro em radicais nitro aniônicos instáveis que produzem metabólitos 

altamente reativos e tóxicos, como ânions superóxido e peróxido de hidrogênio (DOCAMPO, 

1990; MAYA et al., 2007). O BZ também age causando estresse redutivo, porém envolvendo 

reações covalentes de macromoléculas, originadas pela nitro-redução de radicais intermediários 

e vários componentes celulares como RNA, lipídeos e proteínas do T. cruzi (DOCAMPO, 1990; 

MAYA et al., 2007; MUÑOZ et al., 2011).  

É fato recente que o BZ e o NF atuam como pró-drogas e devem sofrer ativação mediada 

por enzimas (nitroredutases mitocondriais) do parasita que geram radicais livres citotóxicos 

para o mesmo (IRIGOIN et al., 2008; WILKINSON et al.,2008). Em T. cruzi, sugere-se que 

essas enzimas atuem como NADH: ubiquinona oxidoredutases na mitocôndria desses parasitas 

(HALL et al., 2012).  

Devido ao mecanismo de ação pouco específico do BZ, são observadas uma gama 

elevada de reações adversas que culminam, muitas vezes, no abandono do tratamento por parte 

dos indivíduos chagásicos, como: (I) sintomas de hipersensibilidade, dermatites com erupções 

cutâneas, edema generalizado; (II) depressão do sistema imune; (III) polineuropatia e parestesia 

(COURA e CASTRO, 2002). O NF se notabiliza ainda mais pela vasta apresentação de efeitos 

colaterais, como distúrbios gastrointestinais (anorexia, perda de peso, náusea, vômito e diarreia) 

que ocorrem em cerca de 70% dos pacientes (CASTRO et al., 2006). Efeitos neurotóxicos 

incluem dor de cabeça, mialgia, irritabilidade, insônia, desorientação e tremores. Mais sérios, 

porém mais raros, são parestesias, polineuropatia e neurites periféricas (PÉREZ-MOLINA et 

al., 2015). 

A alta reatividade dos metabólitos formados por meio do mecanismo de ação do NF e 

BZ faz com que estes possam atuar também em outros sistemas, especialmente do hospedeiro 

(humano). Estudos tóxicos experimentais com ambos os compostos anti-T. cruzi evidenciaram 

efeitos mais graves que os demonstrados na clínica, tais como efeitos deletérios em tecidos da 

adrenal, do cólon, do esôfago e de glândulas mamárias. O NF apresentou neurotoxicidade, 

danos testiculares e toxicidade ovariana. No caso do BZ, houve uma inibição do metabolismo 

de muitos xenobióticos biotransformados pelo sistema citocromo P450. Além disso, ambos 

exibiram significante efeito mutagênico e ainda tumorigênicos ou carcinogênicos (CASTRO et 

al., 2006). Além de todos esses efeitos colaterais descritos, ambos requerem longos períodos 

de tratamento (BZ 60 dias e NF até 90 dias), sendo que todos esses aspectos colaboram para a 

baixa adesão dos pacientes no tratamento desta enfermidade (ESPUELAS et al., 2012).  
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Os resultados indicaram que estes compostos são bastante ativos na fase aguda da DCh, 

podendo eliminar a infecção em 70 a 100% dos casos, reduzir ou eliminar a sintomatologia e 

diminuir a probabilidade da evolução clínica (COURA e CASTRO, 2002; CANÇADO, 2002). 

Na fase crônica os fármacos são menos ativos (CASTRO et al., 2006), apresentando 

aproximadamente 15% de cura devido, principalmente, à baixa permeabilidade celular, gerando 

dificuldade para os fármacos em penetrar o citoplasma das células hospedeiras, onde as formas 

amastigotas estão alocadas (MADUREIRA et al., 2015). Ainda assim, estudos observacionais 

demonstraram que o tratamento de indivíduos chagásicos crônicos tardios com BZ impediu a 

evolução clínica da doença, mesmo não sendo capazes de eliminar o parasito (VIOTTI et al., 

1994; FABBRO DE SUASNABAR et al., 2000; CANÇADO et al., 2002; LANA et al., 2009; 

MACHADO-DE-ASSIS et al., 2013). Outro fator que comprovadamente influencia na baixa 

eficácia desses compostos na fase crônica da infecção é o início tardio do tratamento, pois a 

intervenção farmacológica na fase crônica “recente” da doença oferece um melhor prognóstico 

do que quando é iniciada na fase crônica “tardia” (URBINA, DOCAMPO, 2003).  

Não obstante a tantas limitações, o tratamento é recomendado para todos os casos de 

fase aguda decorrentes de quaisquer dos mecanismos de infecção, em casos de infecção 

reativada e para as pessoas acima dos 18 anos com infecção crônica (MALIK et al., 2015; MS, 

2016). Em relação a pacientes na fase crônica tardia, a decisão sobre o tratamento baseia-se em 

consenso e em padrões de evidência de melhora clínica, verificando a razão risco-benefício 

entre efeitos adversos e os resultados positivos do tratamento. A recomendação do tratamento 

tem sido desestimulada apenas a pacientes com as formas clínicas graves ou avançadas da 

doença, por não terem sido encontradas evidências de benefícios para estes indivíduos (MS, 

2016). Cuidados especiais são necessários em pacientes com cardiomiopatia avançada e em 

casos de comprometimento de fígado ou rins, assim como em gestantes, onde o tratamento deve 

ser evitado (PÉREZ-MOLINA et al., 2015). 

Em função da polêmica existente entre os reais benefícios do tratamento da doença de 

Chagas na fase crônica tardia, o projeto BENEFIT (Benzonidazole Evaluation for Interrupting 

Trypanosomiasis) patrocinado pela OMS, está em curso e inclui os países Brasil, Argentina, 

Bolívia, Colômbia, Venezuela, Peru e Guatemala. Este projeto tem como objetivos avaliar se o 

tratamento específico com BZ é capaz de reduzir o número de parasitos dos indivíduos com 

redução da mortalidade, evolução das principais manifestações clínicas cardíacas e determinar, 

ainda, a segurança e tolerância dos pacientes com cardiopatia chagásica crônica (CCC) a este 

fármaco (MARIN-NETO et al., 2008; MARIN-NETO et al., 2009). Numa primeira avaliação 
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feita cinco anos após o tratamento (MORILLO et al., 2015; RASSI et al., 2017), os resultados 

não foram muito animadores, mas o estudo foi prolongado por um maior tempo de observação. 

Uma importante questão no tratamento com esses dois fármacos nitroheterocíclicos é 

que a eficácia quimioterápica varia em pacientes procedentes de diferentes áreas geográficas. 

Esse comportamento é provavelmente relacionado com as diferentes respostas aos fármacos 

que as variadas cepas de T. cruzi apresentam (URBINA, 2003; DOCAMPO, 2003), sendo 

algumas linhagens resistentes a um dos fármacos ou, eventualmente, a ambos (FILARDIE 

BRENER, 1987; ANDRADE et al., 1992; TOLEDO et al., 1997). 

Estas informações ilustram as limitações do tratamento disponível atualmente e 

evidenciam a necessidade da avaliação de novos fármacos que apresentem atividade anti-T. 

cruzi ou de novos regimes de tratamento. Por muitos anos, devido a hipóteses que atribuíam à 

auto-imunidade o papel de mantenedora das lesões teciduais características da doença (CUNHA 

NETO e KALIL, 1995), o papel do parasito como condição essencial para desenvolvimento da 

patologia foi subestimado, levando à atrasos significativos no que tange à pesquisa por novas 

estratégias terapêuticas para a DCh. Consequentemente, o interesse em pesquisa e 

desenvolvimento de seu tratamento etiológico foi desestimulado. Aliado a isso, a DCh é 

caracterizada como uma doença negligenciada do ponto de vista terapêutico, devido à falta de 

investimento em novas terapias por parte da indústria farmacêutica, o que decorre das 

características socioeconômicas da população majoritariamente afetada e da evolução dos 

programas de controle da DCh existentes nos países endêmicos (SCHOFIELD, 2006). 

Adicionalmente, a ausência de marcadores de cura e da progressão da patologia, que culminam 

na falta de estímulo quanto a indicação do tratamento da DCh por parte da classe médica, 

também dificultam o desenvolvimento de testes clínicos de novos fármacos, limitando sua 

pesquisa.  A tudo isto acrescenta-se a falta de estímulo quanto a indicação do tratamento da 

DCh por parte da classe médica. 

Esse conjunto de fatores limitaram, em parte, a busca por novos alvos e estratégias 

terapêuticas mais eficazes por vários anos. Entretanto, o atual cenário dos estudos sobre a 

quimioterapia da DCh é mais animador. Com isso, recentemente novas opções de tratamento 

foram propostas, incluindo os inibidores da síntese do ergosterol, em particular os inibidores da 

enzima C14-α-dimetilase (CYP51). Esses compostos, assim como outros derivados azólicos, 

interferem na biossíntese do ergosterol, que é o principal esterol de membrana do T. cruzi. A 

sua atividade farmacológica sobre o parasito tem sido atribuída à combinação da elevada 

seletividade dirigida a este parasito e às suas propriedades farmacocinéticas favoráveis, como 
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meia-vida longa e grande volume de distribuição (URBINA, 2010). Alguns trabalhos 

demonstraram taxas de cura elevadas e/ou redução das lesões causadas pela infecção 

experimental de animais com cepas de T. cruzi de distintos perfis de resistência/susceptibilidade 

ao tratamento com BZ (MOLINA et al., 2000; URBINA et al., 2003; DINIZ et al., 2010). Estes 

resultados promissores causaram grande expectativa entre os pesquisadores da área, o que 

permitiu que estes compostos avançassem para triagem clínica de fase II (BAHIA et al., 2014).  

Estudos de eficácia e segurança em humanos de dois derivados azólicos, o posaconazol 

e o pró-fármaco do ravuconazol (E1224), foram realizados em diferentes regiões geográficas: 

na Espanha, sob responsabilidade da Merck Sharp & Dohme Corporation, com o ravuconazol 

(CHAGASAZOL, 2010) e na Bolívia, conduzido pelo DNDi na avaliação do E1224 (DNDi, 

2011). Ambos os fármacos apresentaram boa segurança para utilização em humanos, porém 

não reproduziram os resultados obtidos durante a fase de avaliação em animais 

experimentalmente infectados, demonstrando baixa ou nenhuma eficácia no tratamento de 

pacientes chagásicos crônicos (MOLINA, 2012; TORRICO, 2018). Apesar de suas limitações, 

tanto no que diz respeito à eficácia e toxicidade, alguns dos últimos ensaios clínicos 

demonstraram que o BZ apresentou melhores resultados frente aos derivados azólicos 

inibidores da biossíntese do ergosterol (IBE) (cetoconazol, o itraconazol, o alopurinol e o 

posaconazol), cujos resultados foram contraditórios entre os países onde foram testados, 

possivelmente atribuíveis a distinta distribuição das diferentes DTUs de T. cruzi nos pacientes 

(MORILLO et al., 2015; MOLINA et al., 2015; RASSI et al., 2017).  

Outra alternativa frequentemente proposta é a combinação de BZ ou NF com outros 

compostos para aumentar a eficácia, assim como a alteração de sua posologia (COURA, 2009). 

ALVAREZ et al. (2012) propuseram que o BZ pode ter sua dosagem reduzida e ainda assim 

manter sua atividade tripanocida em humanos. Corroborando desta ideia, ALONSO-VEGA et 

al. (2013) também propuseram o ajuste de dosagem para o Programa de Doença de Chagas 

Congênita da Bolívia. TARRAGONA et al. (2013) desenvolveram capsulas de BZ em géis 

açucarados e comprimidos mastigáveis para administração pediátrica numa tentativa de evitar 

o abandono do tratamento por crianças e jovens. 

Outra vertente na busca por novas metodologias de tratamento da DCh é a pesquisa por 

novas substâncias e de produtos naturais que possuam atividade anti-T. cruzi. Produtos 

derivados de plantas representam uma imensa fonte de compostos que poderiam ser 

potencialmente ativos contra protozoários (CROFT et al, 2005; SALEM e WERBOVETZ, 
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2006). Apesar dos produtos de origem natural terem sido extensivamente estudados, ainda 

existem inúmeros compostos a serem descobertos e avaliados quanto sua ação anti-T. cruzi. 

Tendo em vista a grande diversidade de espécies de plantas medicinais no vasto 

território brasileiro fica notório o potencial de substâncias naturais a serem pesquisadas e 

testadas como alternativas terapêuticas para várias enfermidades (BARREIRO et al., 2009). 

Dados do MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (2007) estimam que das mais de 50 mil 

espécies de plantas, 775 são chamadas “plantas do futuro”, por apresentarem propriedades 

intrínsecas capazes de prevenir e erradicar enfermidades nacionais e até mesmo internacionais, 

cujo estudo deve ser estimulado.  

A exploração de produtos de origem natural como fonte para a descoberta de novos 

aliados terapêuticos remonta à pré-história e, normalmente, revela compostos mais toleráveis e 

com menores custos. Atualmente, em paralelo ao campo da moderna química farmacêutica, os 

estudos de busca de novas alternativas para o tratamento da DCh e das leishmanioses no Reino 

Vegetal e Fungi tem trazido novas e boas perspectivas, devido à abundância de famílias de 

compostos que exibem grande variedade molecular e estereoquímica bem definidas 

(SWINNEY e ANTONY, 2011; KIM et al.,2014).  

Estudos realizados em vários países, incluindo Brasil, Argentina, Bolívia, México e 

Colômbia relatam que muitas espécies vegetais possuem atividade sobre o T. cruzi (ABE et al., 

2004; LUIZE et al., 2005; SULSEN et al., 2008; DA SILVA et al., 2013; BRANQUINHO et 

al., 2014; DE MELLO et al., 2016) e várias revisões sobre o tema valem ser citadas (SAÚDE-

GUIMARÃES e FARIA, 2007; MAYA et al.,2007; IZUMI et al., 2011, UCHIYAMA, 2009). 

Nesse sentido as plantas se apresentam como uma das direções mais promissoras na busca de 

novos fármacos mais eficazes na prevenção e tratamento da doença de Chagas (SAÚDE-

GUIMARÃES e FARIA, 2007) que acomete o nosso país e continente. 

CHIARI, (1996) observou em triagem in vitro de extratos ativos da planta da família 

Asteracea contra o Trypanosoma cruzi que 11 (23%) das espécies de plantas utilizadas foram 

ativas contra o T. cruzi, dentre elas: Eremanthus glomerulatus, Lychnophora passerina, L. 

pinaster e L. trichocarpha. Cinco destas 11 lactonas eliminaram 100% dos parasitos (cepa Y e 

CL) nas duas concentrações testadas (12.0 mg/mL e 6.0 mg/mL). Ainda, em avaliações in vivo, 

sangue com tripomastigotas sanguíneos retirados de camundongos na fase aguda da infecção 

foram tratados previamente com os extratos e posteriormente inoculados em camundongos. 

Nestes resultados, todos inibiram a parasitemia nos animais, sendo L. passerina e Vernonia 

pedunculata as mais ativas. 
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Trabalhos utilizando produtos naturais foram realizados por BRANQUINHO et al. 

(2014) utilizando a lactona sesquiterpênica (LS) licnofolida (LIC) onde realizou-se o tratamento 

de camundongos Swiss experimentalmente infectados com as cepas CL (sensível) e Y 

(parcialmente sensível) de T. cruzi aos tratamentos com BZ e NF. Os animais infectados e 

tratados com LIC em solução apresentaram redução significativa da parasitemia e aumento de 

sobrevida em relação aos grupos controles, porém sem levar à cura dos animais; já a LIC 

nanoencapsulada em formulações poliméricas de longa circulação com superfície polimérica 

covalentemente ligada ao polietilenoglicol (PEG) foram capazes de promover 100% de cura 

parasitológica em camundongos infectados com as duas cepas quando tratados na fase aguda 

da infecção. Outro trabalho realizado por de MELLO et al. (2016) também demonstrou eficácia 

de LIC nanoencapsulada com presença de PEG, sendo utilizados, por sua vez, camundongos 

experimentalmente infectados com a cepa Y de T. cruzi tratados durante a fase aguda e crônica 

da infecção, pelas vias oral e intravenosa (IV). Um trabalho recentemente desenvolvido por 

BRANQUINHO et al., 2017 b) demonstrou a melhora dos parâmetros farmacocinéticos das 

formulações de nanocápsulas de LIC desenvolvidas quando comparadas a LIC em solução. 

BRANQUINHO et al., 2017 b) demonstraram ainda a redução da cardiotoxicidade da LIC em 

nanocápsulas peguiladas em relação a LIC em solução. Além disto, resultados mais recentes 

deste mesmo grupo (LANA et al., 2016), com doses mais elevadas da formulação peguilhada 

administrada por via oral, demonstraram índices de 100% de cura em animais infectados com 

cepas de T. cruzi comprovadamente resistentes ao tratamento com os fármacos usados em 

humanos, o que constitui um achado extraordinário em se tratando de quimioterapia da doença 

de Chagas (Figura 2). 
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Figura 2: Estrutura química da Licnofolida 

 

 

Diante dessa exposição, o nosso grupo investe agora na avaliação de outra lactona 

sesquiterpênica, a goyazensolida (GZL), que apresenta os mesmos grupos funcionais 

alquilantes da LIC. Nessa dissertação foi avaliada in vitro e in vivo a toxicidade e eficácia da 

GZL em solução.   

 

4.3 Lactonas sesquiterpênicas isoladas do gênero Lychnophora: ênfase goyazensolida  

O gênero Lychnophora (pertencente à família Asteraceae) é distribuído amplamente no 

Brasil,  sendo sua ocorrência desconhecida fora de nosso pais (BOHLMANN e JAKUPOVIC, 

1990). Lactonas sesquiterpênicas, também conhecidas como furanoeliangolidos, constituem um 

grande grupo de metabólitos secundários de plantas, dentre elas, as da família Asteraceae. 

Muitas espécies desta família são usadas na medicina tradicional para o tratamento de diversas 

enfermidades, sendo estas lactonas descritas como seus principais constituintes ativos 

(WAGNER et al, 2006).  

As atividades biológicas e farmacológicas dos furanoeliangolidos, ou melhor, das 

lactonas sesquiterpênicas (LS) em geral, são medidas quimicamente pela presença de carbonilas 

α, β-ciclopentenona insaturada (UCHIYMA, 2009) e a α-metileno-γ-lactona (RODRIGUEZ et 

al.,1976; PICMAN, 1986; SCHIMIDT, 2009). As LS são os principais metabólitos secundários 

do gênero Lychnophora (SANTOS et al, 2003), sendo algumas de suas espécies conhecidas na 

medicina popular como “arnica”, “falsa arnica”, “candeia” ou “arnica da serra” devido ao odor 

semelhante à arnica europeia (CERQUEIRA et al., 1987; OLIVEIRA et al., 1996). Esta classe 

de micromoléculas é considerada marcador químico da família Asteraceae de onde a grande 

maioria de substâncias com enorme variedade estrutural foi isolada (SEAMAN, 1982).  
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O seu mecanismo de ação está provavelmente associado à inibição de enzimas 

lisossomais que conduzem, por sua vez, à inibição da síntese do DNA e, portanto, a 

multiplicação de microrganismos unicelulares, tais como os protozoários da família 

Tripanosomatidae. UCHIYAMA (2009) sugeriu que a atividade tripanocida destes compostos 

são em grande parte dependente da formação de uma ligação covalente entre a porção γ-lactona 

e nucleófilos (reação com o grupo-SH). Com base na literatura, o elatol (BRANGIO et al., 

2000), uma LS constituinte de uma alga vermelha L. dendroidea, apresentou atividade 

terapêutica contra as formas epimastigota, tripomastigota e amastigota de T. cruzi. Dados 

revelaram que este composto não afetou a função das hemácias, alterando a via metabólica do 

T. cruzi em particular (DOS SANTOS et al., 2010). Na verdade, a atividade terapêutica de elatol 

envolve a mitocôndria como o principal alvo, levando a um aumento de espécies reativas de 

oxigênio (ROS), alterando a cadeia transportadora de elétrons, o que influencia na membrana 

celular e integridade do DNA e, finalmente, na morte do parasito (DESOTI et al., 2012). 

Neste trabalho será dada ênfase à eficácia terapêutica anti-T. cruzi da lactona 

sesquiterpênica Goyazensolida (GZL). Outra lactona, com os mesmos grupos funcionais 

alquilantes, já foi estudada por nosso grupo e os resultados, obtidos por BRANQUINHO (2010) 

e BRANQUINHO et al (2012 A; 2013), geraram o depósito de uma patente no INPI (número: 

PI11063025), também requerida no “World International Patent Office” sob o número 

PCTBR/2012/000399 passando a receber o nº WO/2013/05989.   

A realização dos testes in vivo para avaliação da eficácia terapêutica em modelo murino, 

experimentalmente infectados por T. cruzi, proposto neste projeto, foi motivada pelos 

resultados in vitro realizado por OLIVEIRA et al. (1996) e SAÚDE et al. (1998) que avaliaram 

o estudo fitoquímico das espécies L. passerina, L. trichocarpha e L. pinaster. Dentre os 

constituintes químicos isolados destas espécies, destacaram-se as LS: 15-desoxigoiazensolida, 

goyazensolida, isocentraterina e licnofolida. A licnofolida, obtida de L. trichocarpha inibiu 50% 

do crescimento dos tripomastigotas sanguíneos na concentração de 150 µg/mL (OLIVEIRA et 

al., 1996; SAÚDE et al., 1998). De L. passerina isolou-se a GZL que inibiu 100% dos 

tripomastigotas sanguíneos da cepa Y na concentração de 240 µg/mL (OLIVEIRA et al., 1996).  

 A Figura 3 representa a GZL isolada de L. passerina (Arnica) pertencente à família 

Asteraceae. Destacam-se suas atividades anti-T. cruzi in vitro (GRAEL et al.; 2005, OLIVEIRA 

et al., 1996), esquistossomicida (VICHNEWSKI et al.,1976, BORKOSKY et al., 2009), 

antimicrobiana (VONGVANICH et al., 2006), citotóxica (DOS SANTOS et al., 2004; 

VONGVANICH et al., 2006; REN et al., 2012), genotóxica (MANTOVANI et al., 1993), 
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inibidor de ativação de NF-κB (fator nuclear kappa B) (ACUÑA et al., 2013; RUNGELER et 

al., 1999; SIEDLE et al., 2004; WAGNER et al., 2006; REN et al., 2012) e indutor de apoptose 

de células cancerígenas em modelos in vitro e in vivo (ACUÑA et al., 2013). 

 

Figura 3: Estrutura química da goyazensolida 
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Tais atividades, bem como seus efeitos tóxicos gerais, têm sido atribuídas à presença de 

dois grupos funcionais alquilantes: α-metileno- γ -lactona; α, β-ciclopentenona insaturada. O 

principal grupo com ação tripanocida se deve a presença do grupo- α-metileno-γ-lactona 

(RODRIGUEZ et al., 1976; PICMAN, 1986) que alquilam nucleófilos biológicos por adição 

tipo Michael (PICMAN, 1986).  

Como já mencionado anteriormente, GZL apresenta um potencial genotóxico 

(MANTOVANI et al., 1993), induzindo citotoxicidade em cultura de linfócitos humanos na 

concentração 1,0 µg/mL e clastogenicidade nas células de medula óssea de camundongos Swiss 

tratados por via intraperitoneal na dose única de 3,2 mg/100 g in vivo. 

Não são raros os casos onde substâncias com potente ação citotóxica, como é o caso da 

GZL (DOS SANTOS et al., 2004; VONGVANICH et al., 2006; REN et al., 2012), sejam 

também ativas contra parasitos como o T. cruzi, como revisado por ROMERO e MORILLA 

(2010). Tal fato se dá, provavelmente, devido à redução da capacidade de multiplicação do 

parasito, similarmente ao que ocorre nas células tumorais. Entretanto, certas desvantagens 

devem ser contornadas antes do uso desta classe de compostos: extração em baixas 

concentrações das fontes naturais, biodisponibilidade limitada devido à alta lipofilia, perfis 

toxicológicos desfavoráveis e a existência de interações não-específicas com grupamentos tióis 

de enzimas e proteínas vitais (GHANTOUS et al., 2010). 
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Por estas razões, neste estudo será avaliada a toxicidade da goyazensolida (GZL) in vitro 

e in vivo para dar prosseguimento a estudos de atividade e eficácia desta substância in vitro e 

in vivo, também objeto desta dissertação.  
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5.0 JUSTIFICATIVA 

Considerando as dificuldades e complexidades encontradas no tratamento da doença de 

Chagas e por ser o BZ o único medicamento disponível no Brasil, apresentando baixa eficácia 

terapêutica (principalmente em sua fase crônica) e elevada toxicidade, a realização deste 

trabalho é justificada por buscar um tratamento mais eficaz para esta enfermidade. Este trabalho 

concentra esforços no desenvolvimento pré-clínico de um novo fármaco de origem natural, cujo 

ativo foi isolado de planta brasileira e muito promissor se considerarmos os estudos já 

realizados in vitro.  Esperamos que este estudo contribua como uma nova perspectiva de opção 

terapêutica para o tratamento desta doença. 

  



Milagre, M. M.  Objetivos 

 

32 

 

 

6.0 OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo geral 

Avaliar a atividade da lactona sesquiterpênica goyazensolida (GZL) quanto à 

citotoxicidade e atividade anti-T. cruzi in vitro, e sua toxicidade e atividade no tratamento em 

modelo murino infectado por diferentes cepas de T. cruzi. 

 

6.2 Objetivos específicos 

  

 Determinar o limiar de citotoxicidade in vitro da goyazensolida sobre células de 

mamíferos (H9c2). 

 Avaliar a atividade tripanocida in vitro de goyazensolida contra amastigotas 

intracelulares da cepa Y de T. cruzi e estabelecer os índices de seletividade (IS)  

 Avaliar os sinais de toxicidade aguda da goyazensolida quanto aos parâmetros 

hematológicos, hepáticos e renais em camundongos Swiss; 

  Estabelecer as dosagens de goyazensolida para os testes de atividade terapêutica em 

modelo murino a partir do teste rápido de susceptibilidade ao tratamento e parasitemia. 

 Avaliar a atividade das formulações em modelo murino experimentalmente infectados 

com as cepas Y e CL de T. cruzi;  
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7.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

7.1 Substância e fármaco utilizados 

7.1.1 Goyazensolida e formulações 

O isolamento e caracterização da goyazensolida a partir da Lychnophora passerina 

foram feitos por UGOLINEA et al. (2017). Os extratos etanólicos das partes aéreas de L. 

passerina foram obtidos e a GZL, principal metabólito, foi quantificada pelo método HPLC-

DAD desenvolvido e validado por UGOLINEA et al. (2017), no Laboratório de Plantas 

Medicinais (LAPLAMED) da Escola de Farmácia (CiPharma) da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP).  

 

7.1.1.1 Solução de goyazensolida 

 Para os experimentos in vitro a GZL isolada e purificada foi dissolvida em DMSO na 

concentração estoque de 1,0 mg/mL para posterior ajuste das concentrações por diluições 

sucessivas em meio DMEM F12 10% SFB, sendo a concentração final de DMSO inferior a 1%. 

Para os experimentos in vivo, a GZL isolada e purificada foi dissolvida inicialmente em DMSO, 

e posteriormente diluída em Cremophor®. A mistura foi diluída em água destilada até atingir o 

volume final de injeção nos animais, sendo a solução final de administração constituída de 13% 

DMSO, 25% Cremophor® e 62% água destilada 

 

7.1.2 Benznidazol (BZ) 

O BZ (2-nitroimidazol-(N-benzil-2-nitro-1-imidazolacetamida) doado pela 

LAFEPE/PE (laboratório responsável pela sua produção no Brasil) foi utilizado como fármaco 

de referência na determinação da eficácia da GZL. Seu isolamento e purificação para condução 

dos testes in vitro foi descrito por BRANQUINHO et al. (2014 b). 

Para os procedimentos in vivo foram utilizados uma suspenção de comprimidos de BZ 

em água destilada após trituração em goma arábica. Para tal, foi triturado diariamente um 

comprimido de BZ 100mg (LAFEPE) em goma arábica e ao conjunto acrescentado 10 mL de 

água destilada para formação de uma suspensão estoque de BZ na concentração de 10 mg/mL. 

Desta suspensão, administra-se 2,50 mL por animal, o que constitui uma dose de 100 mg/kg/dia.  
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7.2 Estudo da atividade citotóxica in vitro da goyazensolida e do benznidazol 

 Para determinar o limiar de citotoxicidade da GZL e BZ e determinar os seus efeitos 

tóxicos sobre as células hospedeiras, células da linhagem H9c2 (American Type Culture 

Collection, ATCC: CRL 1446) provenientes de células cardíacas de ratos neonatos foram 

tratadas com GZL e BZ em diferentes concentrações. 

 

7.2.1 Cultivos de células H9c2  

As células H9c2 foram mantidas em meio DMEM F12 líquido suplementado com 10% 

de SFB e 1% penicilina/estreptomicina. Garrafas de cultura de 75 cm2 contendo as células 

foram mantidas em estufas a 37oC e 5% de CO2. A cultura foi tripsinizada semanalmente e 

repicada até as células atingirem confluência ideal para realização dos experimentos. 

 

7.2.2 Preparo das placas com as células H9c2 

Para o preparo das placas testes, as células contidas nas garrafas de cultura de 75 cm2 

foram lavadas com PBS estéril seguida da adição de 3 mL de Tripsina e incubadas a 37°C por 

5 min. Ao conteúdo resultante da tripsinização foram adicionados 6 mL de meio DMEM F12 

10% SFB, seguido de centrifugação a 1700 rpm por 10 min em temperatura ambiente. O 

sobrenadante foi descartado e o sedimento ressuspendido em meio DMEM F12 10% SBF. Após 

a contagem em câmara de Neubauer utilizando o Azul de Trypan®, o número de células H9c2 

plaqueadas (10.000 células por poço) foi determinado de acordo com metodologia padronizada 

no Laboratório de Doença de Chagas (LADOC) baseada em MOSMANN, (1983). As células 

foram incubadas por 24h em estufa de CO2 a 37°C para adesão e adaptação à microplaca. Após 

24h de incubação o meio de cultura foi retirado e foram adicionados aos poços da placa 

diferentes concentrações do composto ativo diluído em DMEM F12 10% SFB (1000 ng/mL; 

500 ng/mL; 250 ng/mL; 100 ng/mL; 50 ng/mL e 5 ng/mL). Como controles foram utilizados o 

fármaco de referência (BZ) em diferentes concentrações (50 µg/mL; 25 µg/mL; 12,5 µg/mL; 

6,25 µg/mL; 3,125 µg/mL e 1,56 µg/mL), meio de cultura (controle não tratado - CNT) e 

solução de KCl 5M como controle de morte celular. As placas foram incubadas por 24 e 48 

horas à 37°C, 5% de CO2, 95% de umidade (Figura 4). 
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Figura 4: Delineamento experimental da avaliação da citotoxicidade in vitro da lactona 

sesquiterpênica goyazensolida para as células da linhagem H9c2 

 

 

MTT: solução de Brometo 3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazol; CNT: Controle não tratado  

(células incubadas apenas com meio de cultura GZL): Goyazensolida; KCl 5M: Controle de morte 

celular (solução de cloreto de potássio na concentração de 5 mol/L; BZ: Benznidazol (fármaco de 

referência).  

 

7.2.2.1 Ensaio de citotoxicidade da goyazensolida em células H9c2 utilizando o MTT 

O teste in vitro de MTT vítreo considerado padrão-ouro utilizado pelo FDA (U.S. Food 

and Drug Administration) baseado em normas sugeridas pela International Organization for 

Standardization, ISSO 10993-5: 2009, para avaliação biológica de dispositivos médicos (FDA 

2012).  Este ensaio é baseado na capacidade das enzimas desidrogenases mitocondriais das 

células vivas e metabolicamente ativas converterem a solução aquosa de cor amarela do 

substrato MTT num sal formazan formado por cristais de coloração azul-escuro/roxo e 

insolúveis em água. A quantidade de sal formazan produzida é proporcional ao número de 

células viáveis (MOSMANN, 1983; LIU et al., 1997). Os ensaios de citotoxicidade foram 

realizados em triplicata para determinação do índice de viabilidade celular. Após o preparo das 

placas como descrito no item 5.2.2, 150 μL de uma solução de Brometo 3-(4,5-dimetiltiazol-2-

yl) -2,5-difeniltetrazol (MTT) (Sigma-Aldrich) na concentração de 5,0mg/mL foi adicionada 

aos poços da placa (DENIZOT e LANG, 1986).   Após 4h de incubação com o MTT, o 

sobrenadante foi retirado e o corante presente no fundo dos poços da placa foi diluído em um 

volume de 100μL/poço de uma solução de DMSO. As microplacas foram então lidas em um 

Teste de viabilidade celular – MTT e Vermelho 
Neutro 24 e 48 horas

GZL 
1000,0 ng/mL

Células da linhagem H9c2

GZL 
500,0 ng/mL

GZL 
250,0 ng/mL

GZL 
100,0 ng/mL

GZL 
50,0 ng/mL

GZL 
5,0 ng/mL

BZ 
50,0 µg/mL

BZ 
25,0 µg/mL

BZ 
12,5 µg/mL

BZ 
6,3 µg/mL

BZ 
3,1 µg/mL

BZ 
1,6 µg/mL

CNT

KCl 5M

Leitura da absorbância em comprimento de 570 nm
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espectrofotômetro (Spectra Max340PC384, Molecular Devices) utilizando um filtro de 570nm 

(Figura 4). Este teste foi realizado em triplicata. 

 

7.2.2.2 Ensaio de citotoxicidade da goyazensolida em células H9c2 utilizando o vermelho 

neutro 

  Este teste consiste na capacidade das células viáveis incorporarem e capturarem o 

corante vermelho neutro (hidrocloreto de 3-amino-7-dimetil-amino-2-metil-fenazina) nos 

lisossomas. Este teste tem sido usado desde 1984 para avaliação da viabilidade celular e 

incorporado em testes de citotoxicidade, proliferação e adesão celular (BORENFREUNDA et 

al., 1987, REPETTO et al. 2008). Após o preparo das microplacas, como descrito no item 5.2.2, 

o sobrenadante foi retirado e 200 μL de solução de vermelho neutro (50μg/mL) foram 

adicionados a cada poço. A microplaca umidificada foi incubada novamente em estufa a 37ºC, 

em ambiente com 5% de CO2, por 3h. Em seguida o sobrenadante foi retirado e a cada poço da 

placa foram adicionados 100 μL de solução de formaldeído (0,5% v/v) em CaCl2 (1%). Após 

5 minutos, o sobrenadante foi retirado novamente e 150 μL de solução de álcool ácido (50% 

v/v de etanol em 1% v/v de ácido acético) foram adicionados a cada poço. As absorbâncias das 

microplacas foram lidas em um espectrofotômetro (Spectra Max340PC384, Molecular 

Devices), utilizando filtro de 570nm (Figura 4). Este ensaio também foi realizado em triplicata. 

 

7.3 Avaliação da atividade anti-T. cruzi da goyazensolida sobre formas amastigotas 

intracelulares: definição da IC50 

A avaliação do efeito do tratamento com GZL sobre amastigotas da cepa Y de T. cruzi 

(isolado resistente ao BZ) foi realizada em células da linhagem H9c2. Para isto 1,0x104 células 

foram plaqueadas sobre lamínulas circulares de 13mm de diâmetro, dispostas em placas de 24 

poços e incubadas por 24 horas a 37ºC, 5% CO2 e posteriormente infectadas com formas 

tripomastigotas originadas de cultura da cepa Y (isolado resistente ao BZ) em células VERO 

(cultivadas em meio DMEM F12 suplementado com 5% de SFB) na razão de 10:1 

parasitos/células. Após 24 horas de interação o sobrenadante foi removido e cada poço foi 

lavado três vezes com PBS 1x estéril para remoção dos parasitos não internalizados. Meio de 

cultura fresco contendo ou não as substâncias GZL e BZ em diferentes concentrações foram 

adicionados a cada poço na proporção de 1mL/poço. As células foram novamente incubadas 

por 24 e 48h, a 37ºC com 5% CO2. As concentrações iniciais de GZL e BZ foram definidas a 
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partir de experimentos preliminares com MTT e Vermelho Neutro. As lamínulas contendo as 

células foram lavadas com PBS 1x estéril, fixadas com metanol por cinco minutos e em seguida 

coradas com solução de Giemsa (10% em água destilada). Após secagem das lamínulas e 

montagem em lâmina com Entellan (Merck) foi determinada a porcentagem de células 

infectadas em uma contagem aleatória ao microscópio óptico (aumento de 100x) de no mínimo 

200 células. Apenas as formas do parasito com morfologia característica das formas 

amastigotas foram consideradas na avaliação da infecção.  

Para se determinar o efeito do tratamento das células infectadas e tratadas com as 

diferentes concentrações dos compostos ativos foi calculado o índice endocítico (IE). O IE 

corresponde à média da porcentagem de células infectadas com as formas amastigotas 

multiplicada pelo número médio de amastigotas por célula. Utilizando este dado, foi calculado 

o percentual de inibição da infecção das células tratadas em relação àquelas infectadas e não 

tratadas. 

Esse percentual de inibição foi então utilizado para a construção de curvas de dose-

efeito e cálculo da IC50 com auxílio dos softwares Graph Pad Prism 6 e CompuSyn. Todos os 

experimentos com amastigotas foram realizados em triplicata, com no mínimo 2 repetições 

(Figura 5). 
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Figura 5: Delineamento experimental da atividade anti-Trypanosoma cruzi da lactona 

sesquiterpênica goyazensolida sobre amastigotas intracelulares em células da linhagem H9c2 

 

INT: Controle infectado e não tratado (células infectadas e incubadas apenas com meio de cultura); 

GZL: Goyazensolida; CNI: Controle não infectado (células não infectadas e não tratadas); BZ: 

Benznidazol (fármaco de referência).  

 

7.3.1 Índice de Seletividade 

O índice de seletividade (IS) das amostras testadas foi obtido calculando-se a razão entre 

o valor de LC50 do ensaio de MTT (concentração do fármaco ou substância ativa que reduz a 

viabilidade celular em 50%) e o valor de IC50 do teste de atividade anti-T. cruzi (concentração 

da substância ativa que reduz o número de parasitas em 50%). 

Conforme recomendado para a triagem de drogas contra a doença de Chagas 

(ROMANHA et al., 2010), uma substância promissora deve: (I) ser ativa contra parasitos na 

corrente sanguínea e parasitos intracelulares (II) ser ativa contra um grande número de parasitos 

isolados, incluindo aqueles que expressam resistência natural ao BZ e NF; (III) apresentar 

eficácia igual ou melhor quando comparada aos medicamentos de referência e (IV) apresentar 

um elevado IS (≥ 50). 

 

7.4 Avaliação da toxicidade aguda in vivo da goyazensolida 

Não havendo relatos na literatura sobre a administração da GZL pela via IV ou oral, 

bem como dose e diluentes empregados na sua formulação, os parâmetros utilizados para a 

avaliação da toxicidade aguda incluíram: avaliação dos sinais clínicos (efeito NOAEL – No 

Células da linhagem H9c2

Atividade anti-T. cruzi em amastigotas intracelulares 
(cepa Y)

GZL 
300,0 ng/mL

GZL 
250,0 ng/mL

GZL 
200,0 ng/mL

GZL 
150,0 ng/mL

GZL 
100,0 ng/mL

BZ 
12,5 µg/mL

BZ 
6,3 µg/mL

BZ 
3,1 µg/mL

BZ 
1,6 µg/mL

BZ 
0,8 µg/mL

INT

CNI

Avaliação da infectividade por microscopia optica: 
coloração por Giemnsa
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Observed Adverse Effect Level), avaliação da dose máxima tolerada (DMT), análise 

hematológica e bioquímica.  

O efeito da DMT foi avaliado em camundongos Swiss (20 a 25g). No primeiro dia, um 

camundongo macho e uma fêmea foram tratados com GZL pela via oral, com doses de 50, 100, 

150, 200 e 250 mg/kg, em dose única (ZIMMERMANN, et al, 2012). Os camundongos 

infectados com o isolado resistente da cepa Y de T. cruzi foram então avaliados quanto aos 

sintomas de toxicidade e subtoxicidade de acordo com a Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD), e após 48 horas da administração da GZL, a DMT foi 

determinada baseada na taxa de sobrevida e alteração comportamental dos animais (DA SILVA 

et al, 2013) (Figura 6). 

 

Figura 6: Delineamento experimental da ação da lactona sesquiterpênica goyazensolida em 

camundongos Swiss tratados com dose única e avaliados após 48h 

 

n: número; TTm: tratamento; CNT: controle não tratado; GZL: tratamento com goyazensolida nas 

determinadas concentrações; IV: intravenosa. 

 

Para avaliar a toxicidade hepática e renal, camundongos Swiss (n = 12), machos e 

fêmeas, foram distribuídos em 7 grupos experimentais, sendo a GZL administrada nas doses 

seguras observadas pelo teste de DMT, de 5 mg/kg, 25 mg/kg e 50 mg/kg em dose única, pelas 

vias oral e endovenosa. O grupo controle foi mantido sem tratamento (Figura 7). Após a 

administração da GZL, os animais foram monitorados por 14 dias quanto às alterações dos 

sinais de toxicidade. 

 

Camundongos Swiss, Machos (n=7) e 
Fêmeas (n=7), 25-30 dias.

TTm por dose única pela via oral

GZL 250 
mg/kg/dia

GZL 200 
mg/kg/dia

GZL 150 
mg/kg/dia

GZL 100 
mg/kg/dia

GZL 50 
mg/kg/dia

Avaliação da DMT após 48h do TTm

CNT Diluentes
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Figura 7: Esquema do delineamento experimental utilizado no teste de toxicidade aguda in 

vivo da goyazensolida segundo o guia do OECD/ANVISA, 2010 

  

n: número; TTm: tratamento; GZL: tratamento com goyazensolida nas determinadas concentrações; 

oral: tratamento pela via oral; IV: tratamento pela via intravenosa. 

 

7.4.1 Análises hematológicas, hepática, renal e histopatologia 

Todas as análises foram realizadas nos animais que sobreviveram após os 14 dias do 

tratamento com a GZL. Os camundongos foram anestesiados com ketamina 60 mg/kg e xilazina 

7,5 mg/kg, e amostras de sangue foram coletadas em tubos contendo EDTA 0,18% (para 

análises hematológicas realizadas no mesmo dia) e tubos sem anticoagulante (para análises 

bioquímicas), onde os respectivos plasmas e soros foram separados e armazenados a -20ºC até 

a análise. Após a coleta, os animais foram sacrificados por deslocamento cervical e os órgãos 

foram coletados para posterior análise histopatológica.  

Os parâmetros hematológicos avaliados incluíram a contagem de hemácias (Hm), 

hemoglobina (Hb), hematócrito (Ht), leucócitos (Leuc) e plaquetas (PLAQ). As alterações da 

função hepática e a nefrotoxicidade foram avaliadas bioquimicamente. Foram realizadas as 

medidas da alanina transaminase (ALT) e aspartato transaminase (AST). A nefrotoxicidade foi 

avaliada pela determinação das concentrações de creatina e ureia no soro. Todas as análises 

Camundongos Swiss, machos e fêmeas, 28 a 30 dias (n =84)

TTm pela via oral e IV em dose única

14 dias de monitoramento

GZL
5 mg/kg oral 

(n=12)

GZL
25 mg/kg oral 

(n=12)

Controle não 
Tratado
(n=12)

GZL
50 mg/kg oral

(n=12)

GZL
5 mg/kg IV

(n=12)

GZL
25 mg/kg IV

(n=12)

GZL
50 mg/kg IV

(n=12)

Coleta de sangue e necrópsia

Alterações 
hematológicas

Alterações 
bioquímicas
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bioquímicas foram realizadas por espectrofotometria utilizando um auto-analisador (Wiener 

Lab modelo CM200) e kits de diagnóstico de análise cinética da linha Cristal, doados pelo 

laboratório Bioclin-Quibasa (Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil). Os resultados foram 

expressos como média do grupo ± desvio padrão. 

 

7.5 Estudo de eficácia da goyazensolida in vivo  

7.5.1 Cepas de Trypanosoma cruzi 

Neste trabalho foram utilizadas um isolado resistente ao BZ da cepa Y, classificada 

como TcII (ZINGALES et al., 2009) e inicialmente considerada parcialmente resistente ao 

tratamento com BZ (FILARDI e BRENER, 1987), isolada de uma paciente chagásica na fase 

aguda da infecção, estudada e descrita por SILVA e NUSSENSWEIG (1953). Foi utilizada 

também a cepa CL de T. cruzi, isolada de vetor no RS (BRENER e CHIARI, 1963) classificada 

como TcVI (Zingales et al., 2009) e sensível ao tratamento pelo BZ (FILARDI e BRENER 

1987). Estas cepas de T. cruzi estavam criopreservadas. Após descongelamento elas foram 

cultivadas em meio LIT até obtenção de tripomastigotas metacíclicos suficientes para iniciar o 

processo de infecção nos animais. Inicialmente os tripomastigotas metacíclicos obtidos desta 

cultura foram inoculados em camundongos Swiss para a obtenção de formas tripomastigotas 

sanguíneas que foram usadas para a infecção dos camundongos. Após a terceira passagem 

sanguínea sucessiva, foram feitas as infecções destinadas às avaliações propostas nesta 

dissertação. 

 

7.5.2 Princípios éticos 

Neste trabalho foram utilizados camundongos Swiss, fêmeas, com 28-30 dias de idade, 

provenientes do Centro de Ciência Animal da Universidade Federal de Ouro Preto (CCA-

UFOP), MG, Brasil. Esses animais foram mantidos no CCA-UFOP segundo as diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA), 

recebendo água filtrada e alimentados com ração comercial balanceada “ad libitum”. Todas as 

atividades realizadas em modelo animal, tais como a manutenção das cepas de T. cruzi 

utilizadas no projeto, bem como o projeto atual, foram aprovados pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal da Universidade Federal de Ouro Preto (CEUA-UFOP), MG, Brasil, 

protocolo nº 2015/50 e protocolo nº 2016-45, respectivamente.  
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7.5.3 Compostos avaliados 

Foram feitas diferentes concentrações de uma solução de GZL para administração oral 

e intravenosa (IV), onde GZL foi dissolvida inicialmente em DMSO com subsequente diluição 

em Cremophor® segundo ACUÑA, et al. (2013). A mistura foi então diluída em água destilada 

até atingir o volume final de injeção nos camundongos (0,2 mL para a via oral e 0,06 mL para 

a via IV), sendo esta solução composta por 13% DMSO, 25% Cremophor® e 62% água 

destilada. As soluções estoque de GZL em DMSO/Cremophor® foram produzidas 

semanalmente para serem diluídas em água apenas no momento da administração nos animais. 

Dessa forma, para as administrações pela via oral, foram preparadas as doses de 1,0, 5,0 

e 25 mg/kg/dia num volume de administração de 0,2 mL por animal. Para aqueles animais 

infectados pela cepa Y e tratados pela via IV foram preparadas as mesmas dosagens em volumes 

de 0,06 mL, enquanto para os animais infectados pela cepa CL as doses utilizadas foram de 1,0, 

3,0 e 9,0 mg/kg/dia. 

 

7.5.4 Tratamento para determinação da curva dose-resposta em animais normais 

Para determinar quais as doses ativas ou eficazes para o tratamento da doença de Chagas 

experimental em camundongos utilizando a GZL, foi feito um estudo piloto de tratamento para 

determinação de uma curva dose-resposta empregando os dados obtidos da curva de parasitemia 

avaliada por cinco dias consecutivos, segundo proposto por ROMANHA et al., (2010). Dessa 

forma, grupos com oito camundongos fêmeas, Swiss, infectados pela cepa Y de T. cruzi foram 

tratados por via oral com doses crescentes e logarítmicas de GZL (0,5; 5,0 e 50,0 mg/kg/dia) 

por cinco dias consecutivos sendo a parasitemia avaliada por igual período (Figura 8).  
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Figura 8: Delineamento experimental da avaliação da atividade tripanocida da lactona 

sesquiterpênica goyazensolida em concentrações crescentes e logarítmicas, pela via oral, para 

determinação de curva dose-resposta em teste rápido de avaliação da parasitemia em 

camundongos 

 

 

IP: intraperitoneal; TTm: tratamento; INT: grupo de animais controles infectados e não tratados; 

Tratamentos realizados: Solução de goyazensolida nas doses de 0,5; 5,0 e 50,0 mg/kg/dia pela via oral 

e benznidazol 100 mg/kg; Diluentes: Excipientes utilizados para a formulação de goyazensolida 

(DMSO/Cremophor/H20); PAR: parasitemia; PPP: período pré-patente; PP: período patente; PMP: pico 

máximo de parasitemia; DPMP: dia do pico máximo de parasitemia; ESF: Exame de sangue a fresco. 

 

7.6 Infecções dos animais e tratamento de fase aguda 

Os tratamentos da fase aguda com GZL foram realizados utilizando oito grupos de 

camundongos Swiss, fêmeas, com idade média de 28 dias, pesando de 25-30g e contendo oito 

animais por grupo. Os animais foram inoculados com a cepa Y e CL de T. cruzi pela via 

intraperitoneal (IP) com inóculo de 10.000 tripomastigotas sanguíneos calculado segundo 

BRENER (1962). 

Os tratamentos dos camundongos foram feitos por via oral (cepa Y e CL) e IV (cepa Y) 

com as soluções de GZL nas doses de 1,0 mg/kg/dia; 5,0 mg/kg/dia e 25,0 mg/kg/dia, e de 1,0 

mg/kg/dia; 3,0 mg/kg/dia e 9,0 mg/kg/dia pela via IV para aqueles infectados pela cepa CL. 

Como grupos controles foram utilizados animais infectados e não tratados (INT) e animais 

infectados e tratados com BZ em suspensão na dose de 100 mg/kg/dia apenas pela via oral. Os 

tratamentos foram iniciados no primeiro dia do período patente da infecção, sendo 

Camundongos Swiss, fêmeas, 28 a 30 dias (n = 40), inóculo de 104

tripomastigotas sanguíneos pela via IP da cepa Y de T. cruzi

TTm pela via oral (teste rápido de tratamento e susceptibilidade)

GZL
0,5 mg/kg 

(n=8)

GZL
5,0 mg/kg 

(n=8)

Curva de PAR, PPP, PP, PMP, DPMP (ESF)

Controle
INT 

(n=8)

Controle de 
Diluentes

(n=8)

GZL
50,0 mg/kg 

(n=8)

BZ
100,0 mg/kg

(n=8)
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administrados volumes de 0,2 mL da solução com GZL ou BZ aos animais tratados pela via 

oral e 0,06 mL àqueles tratados pela via IV (Figura 9 e Figura 10).  

 

Figura 9: Delineamento experimental da avaliação da atividade anti-Trypanosoma cruzi da 

lactona sesquiterpênica goyazensolida em diferentes doses administradas por via oral e IV em 

camundongos Swiss fêmeas, inoculados com a cepa Y 

 

 

IP: intraperitoneal; TTm: tratamento; VO: via oral; IV: via intravenosa; INT: controle infectado e não 

tratado; Tratamentos realizados: Solução de GZL nas doses de 1,0; 5,0 e 25 mg/kg/dia pela VO e IV; 

BZ: grupo de animais tratados com benznidazol na dose de 100 mg/kg/dia; PAR: parasitemia; PPP: 

período pré-patente; PP: período patente; PMP: pico máximo de parasitemia; DPMP: dia do pico 

máximo de parasitemia; ESF: Exame de sangue a fresco; d.p.t.: dia pós tratamento. 

 

 

  

Camundongos Swiss, fêmeas, 28 a 30 dias (n = 64), inóculo de 104 tripomastigotas 
sanguíneos pela via IP utilizando a Cepa Y de T. cruzi

TTm fase aguda por 20 dias consecutivos pela via oral e IV

GZL
1 mg/kg/dia IV

(n=8)

BZ 
100 mg/kg/dia oral

(n=8)

GZL
5 mg/kg/dia IV

(n=8)

GZL
25 mg/kg/dia IV

(n=8)

Controle INT
(n=8)

Curva de PAR, PPP, PP, PMP, DPMP (ESF)

Controle de Cura

Hemocultura
(30, 90 e 180 d.p.t.)

PCR (90, 180 e 
240 d.p.t.)

Análise 
Histopatológica 

(240 d.p.t.)

ELISA (90, 180 e 
240 d.p.t.)

GZL
1 mg/kg/dia oral

(n=8)

GZL
5 mg/kg/dia oral

(n=8)

GZL
25 mg/kg/dia oral

(n=8)
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Figura 10: Delineamento experimental da avaliação da atividade anti-Trypanosoma cruzi da 

lactona sesquiterpênica goyazensolida em diferentes doses administradas por via oral e IV em 

camundongos Swiss fêmeas, inoculados com a cepa CL 

 

 

IP: intraperitoneal; TTm: tratamento; VO: via oral; IV: via intravenosa; INT: controle infectado e não 

tratado; Tratamentos realizados: Solução de GZL nas doses de 1,0; 5,0 e 25 mg/kg/dia pela VO e 1,0; 

3,0 e 9,0 mg/kg/dia pela via IV; BZ: grupo de animais tratados com benznidazol na dose de 100 

mg/kg/dia; PAR: parasitemia; PPP: período pré-patente; PP: período patente; PMP: pico máximo de 

parasitemia; DPMP: dia do pico máximo de parasitemia; ESF: Exame de sangue a fresco; d.p.t.: dia pós 

tratamento. 

 

7.6.1 Avaliações pós-tratamento 

As avaliações pós-tratamento dos animais foram realizadas no Laboratório de Doença 

de Chagas (LADOC) do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas (NUPEB), sendo 

considerados os seguintes parâmetros: 

 

7.6.1.1 Curva de parasitemia 

A avaliação da curva de parasitemia (PAR) foi feita diariamente ao longo da fase aguda 

da infecção por meio do exame de sangue a fresco (ESF) coletado da veia caudal do animal de 

Camundongos Swiss, fêmeas, 28 a 30 dias (n = 64), inóculo de 104 tripomastigotas 
sanguíneos pela via IP utilizando a Cepa CL de T. cruzi

TTm fase aguda por 20 dias consecutivos pela via oral e IV

GZL
1 mg/kg/dia IV

(n=8)

BZ 
100 mg/kg/dia oral

(n=8)

GZL
3 mg/kg/dia IV

(n=8)

GZL
9 mg/kg/dia IV

(n=8)

Controle INT
(n=8)

Curva de PAR, PPP, PP, PMP, DPMP (ESF)

Controle de Cura

Hemocultura
(30, 90 e 180 d.p.t.)

PCR (90, 180 e 
240 d.p.t.)

Análise 
Histopatológica 

(240 d.p.t.)

ELISA (90, 180 e 
240 d.p.t.)

GZL
1 mg/kg/dia oral

(n=8)

GZL
5 mg/kg/dia oral

(n=8)

GZL
25 mg/kg/dia oral

(n=8)
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acordo com a metodologia de BRENER (1962). A contagem dos parasitos nos camundongos 

inoculados com a cepa Y iniciou-se no 4º dia pós-infecção e no 9ª dia para aqueles infectados 

com cepa CL. O ESF foi realizado por todo o período patente, até não serem observados 

parasitos no sangue circulante por pelo menos cinco dias consecutivos, ou até a morte dos 

camundongos. A curva de PAR foi plotada utilizando a média diária da contagem do número 

de parasitos/0,1 ml de sangue dos animais. A partir da curva de parasitemia os parâmetros 

período pré-patente (PPP), período patente (PP), pico máximo de parasitemia (PMP) e dia do 

pico máximo de parasitemia (DPMP) foram também determinados. 

 

7.6.1.2 Hemocultura (HC) 

A coleta de sangue para a avaliação por HC foi realizada 30, 90 e 180 dias pós-

tratamento apenas nos animais que apresentaram exame de sangue a fresco (ESF) negativo. 

Para tal foi coletada do plexo venoso orbital uma amostra de 0,3 ml de sangue que foram 

adicionados a um volume de 3 mL de meio LIT (Liver Infusion Triptose), homogeneizado e 

incubado à 28ºC, segundo a técnica descrita por FILARDI e BRENER (1987). Diariamente os 

tubos foram homogeneizados e aos 30, 60, 90 e 120 dias após a coleta, uma lâmina contendo 

uma gota da hemocultura foi examinada ao microscópio ótico para verificar a presença de 

parasitos. 

 

7.6.1.3 Método parasitológico Molecular - Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

Para realização desta técnica, foram coletados 0,2 mL de sangue do plexo orbital de 

cada animal aos 90 e 180 e 240 dias após o tratamento que foram imediatamente adicionados à 

0,4 mL de solução de guanidina (Guanidina-HCl) 6M/ácido etilenodiamino tetra-acético 

(EDTA) 0,2M/ pH 8,0, como descrito por ÁVILA et al. (1991). As amostras foram mantidas à 

temperatura ambiente durante sete dias e em seguida fervidas a 100ºC durante 5 minutos para 

a clivagem do DNA (BRITTO et al. 1993). Uma alíquota de 0,2 mL do lisado foi submetida à 

extração do DNA utilizando o kit WizardTM Genomic DNA Purification (Promega) seguindo 

todas as recomendações do fabricante.  

A mistura reacional para a PCR foi preparada contendo 10mM cloridrato de 

hidroximetilaminometano (Tris-HCl)/pH 9,0, 0,1% de Triton X-100 (Tampão PCR 10x, 

Invitrogen São Paulo, SP, Brasil), 75mM de cloreto de potássio (KCl - Tampão PCR 10x , 
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Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil), 3,5mM cloreto de magnésio (MgCl2 – Invitrogen, São Paulo, 

SP, Brasil), 0,2mM de cada desoxinucleotídeo (dATP, dCTP, dGTP, dTTP – Sigma, St. Louis, 

MO, EUA ), 0,5U de Taq Platinum DNA polimerase (Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil), 10 

pmoles de cada iniciador #121 (AAATAATGTACGGGTGAGATGCATGA) e #122 

(GGTTCGATTGGGGTTGGTGTAATATA) (Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil) descritos por 

DEGRAVE et al., (1988). A amplificação do DNA foi processada em um termociclador PTC-

150 (MJ Research, Ramsey, MA, EUA) nas seguintes condições: 35 ciclos assim descritos: 

uma fase inicial de desnaturação a 95 °C, 5 min, seguida pelo anelamento a 65°C por 1 min e 

etapa final de extensão a 72°C por 1 min; seguidos de 33 ciclos com temperatura de extensão 

de 95°C por 1 min, uma etapa de anelamento de 65°C por 1 min e uma etapa final de extensão 

a 72°C, 1 min; um último ciclo com temperatura de extensão de 95°C por 1 min, uma etapa de 

anelamento a 65°C por 1 min e uma etapa final de extensão por 10 min. O DNA amplificado 

foi visualizado por eletroforese em gel eletrônico.  

Para descartar a hipótese de contaminação durante o processo de extração e da 

amplificação, foram realizados os seguintes controles: controle negativo; controle positivo; 

controle de reagentes e controle interno da reação (amostras negativas serão submetidas à 

amplificação do gene TNF-α). 

 

7.6.1.4 ELISA (enzyme-linked immunosorbent-assay) 

Amostras de soro de todos animais sobreviventes foram coletadas 90, 180 e 240 dias 

pós-tratamento. A reação de ELISA para detecção de anticorpos IgG anti-T. cruzi foi realizada 

segundo a metodologia de VOLLER et al. (1976) modificada e padronizada no Laboratório de 

Doença de Chagas da UFOP (SANTOS et al., 2012). Para a realização da reação foram 

utilizadas microplacas de poliestireno com 96 poços de fundo chato, sensibilizadas com 

100µl/poço de antígeno (5,0μg/mL) diluído em tampão carbonato pH 9,6 e incubadas overnight 

em geladeira (4º C). 

Após o período de incubação, as placas foram lavadas quatro vezes com solução salina 

contendo Tween-20 a 0,05% (solução de lavagem) para eliminação da solução diluente do 

antígeno e de seu excesso. A seguir elas foram bloqueadas com 100μL/poço de solução salina 

tamponada (PBS) e soro fetal bovino (SFB) na diluição 1:20 e incubadas a 37ºC, por 30 

minutos. Após esta etapa, elas foram lavadas quatro vezes com a solução de lavagem. A seguir, 

as placas foram incubadas por 45 minutos a 37ºC com 100μL/poço das amostras de soros 
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diluídas em 1:80. Após a incubação, elas foram novamente lavadas e incubadas por 45 minutos 

a 37ºC com 100μL/poço do conjugado anti-IgG de camundongo marcado com peroxidase 

diluído em 1: 8000 (SIGMA, St. Louis, EUA) em solução salina tamponada com 0,05% de 

Tween 20 (PBS-Tween). Após a incubação, as placas foram lavadas quatro vezes com solução 

de lavagem e adicionadas 100μL/poço de solução substrato constituída por 2mg de orto-

fenileno-diamino (OPD), 2μL H2O2 (volume 30) e 15mL tampão citrato-fosfato e incubadas a 

37ºC, durante 5 minutos. A reação foi interrompida com a adição de 100μL/poço de H2SO4 

2,5M. 

A leitura da reação foi realizada em um leitor de ELISA (Bio-Rad Model 680 -

microplate manager 5.2.1) com filtro a 490nm. As amostras contendo valores de absorbância 

superiores ao ponto de corte (média das absorbâncias de 10 soros padrões não reativos + 2 vezes 

o desvio padrão) foram consideradas reativas, e as que apresentaram valores de absorbância 

abaixo do ponto de corte foram consideradas não reativas. Todas as amostras foram testadas 

em duplicata, sendo o valor final da absorbância a média da leitura das duplicatas. 

 

7.6.1.5 Avaliações histopatológicas 

Todos os animais sobreviventes de cada grupo experimental dos animais infectados pela 

cepa Y foram sacrificados 240 dias pós-tratamento, enquanto aqueles infectados pela cepa CL 

ainda estão em avaliação, e serão também reavaliados e eutanasiados 240 dias pós-tratamento. 

Os animais foram (infectados com a cepa Y) ou serão (infectados pela cepa CL) eutanasiados 

por deslocamento cervical e os tecidos coletados foram/serão lavados exaustivamente com 

solução salina tamponada estéril (PBS), secados em papel absorvente, seccionados em 

pequenos fragmentos e armazenados sob formol tamponado.  

Foram/serão coletados o tecido cardíaco, onde serão processados apenas aqueles 

animais que apresentarem eficácia terapêutica em comparação ao controle infectado e não 

tratados. 

Para a preservação dos tecidos, todas as etapas foram/serão realizadas em banho de gelo. 

Após o processamento de cada um dos fragmentos, o material cirúrgico foi higienizado em 

solução de hipoclorito de sódio a 2%, lavado com PBS e secado em papel.  Os tecidos serão 

processados como de rotina em um autotécnico e corados pela HE (Hematoxilina-Eosina) para 

avaliação do processo inflamatório. 
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7.6.1.6 Sobrevida 

A sobrevida dos animais foi/será avaliada diariamente até 240 dias após infecção, e 

expressa em porcentagem acumulativa.  

 

7.7 Critério de cura 

Seguindo o critério de cura clássico empregado para humanos do II Consenso Brasileiro 

em Doença de Chagas, 2015 (DIAS, 2016) a susceptibilidade ou resistência aos tratamentos foi 

definida de acordo com os resultados obtidos pela interpretação do conjunto de métodos 

parasitológicos e sorológicos empregados nas avaliações realizadas até o momento. Foram 

considerados curados aqueles animais que apresentaram simultaneamente negatividade em 

todos os testes parasitológicos (ESF, HC, PCR) e sorológico (ELISA). 

O índice de cura foi calculado para cada grupo de infecção experimental e em cada 

esquema de tratamento empregado, considerando a porcentagem dos animais tratados curados. 

Animais que apresentarem apenas ELISA positiva com queda intensa da reatividade serão 

considerados como animais em processo de cura. Nestes casos será empregada a técnica de 

qPCR de tecido cardíaco para avaliação da presença e quantificação da carga parasitária neste 

órgão. 

 

7.8 Análise estatística  

A PAR foi analisada pelo teste de Kolmogorov-Sminnorv. O período pré-patente (PPP), 

pico máximo de parasitemia (PM) e dia do pico máximo de parasitemia (DPMP) foram 

analisados pelo teste ANOVA Oneway, seguido do teste de Newman-Keuls. Em alguns casos, 

quando a variância foi heterogênea, foi utilizado o teste de Mann-Whitney. A sobrevida dos 

animais foi expressa em porcentagem cumulativa. A análise de sobrevida dos grupos 

experimentais foi realizada pelo teste de Kaplan-Meier log rank. As diferenças foram 

consideradas como significativas quando P < 0,05. 

Os dados hematológicos e bioquímicos (hemograma e função hepática e renal) foram 

expressos como a média ± erro padrão da média. A diferença entre os grupos experimentais foi 

analisada por análise de variância seguida do teste de Tukey. Para todas as análises foi adotado 

o intervalo de confiança de 95% e as diferenças foram consideradas estatisticamente 

significativas quando o valor de P for menor ou igual a 0,05 (P < 0,05). 
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8.0 RESULTADOS  

8.1. Resultados in vitro 

8.1.1 Determinação da citotoxicidade de goyazensolida e BZ para células de mamíferos  

8.1.1.1 Ensaio de citotoxicidade em células H9c2 de mamífero utilizando o MTT 

Foi observado que as concentrações de até 100 ng/mL de GZL não foram capazes de 

gerar citotoxicidade nas células da linhagem H9c2 de mamífero nos tempos de 24 e 48 horas 

de tratamento. Quando as células foram incubadas em presença de 250 ng/mL de GZL houve 

uma redução de cerca de 20% na viabilidade celular, entretanto esta diferença não foi 

significativa em relação ao CNT. Na avaliação de 48h, não foi observada diferença significativa 

entre a viabilidade celular até a concentração de 500 ng/mL, que se apresentou em torno de 

80%. Não houve interferência na viabilidade celular com dose de até 6,25 µg/mL de BZ. Foram 

consideradas tóxicas apenas as doses maiores que 6,25 µg/mL, tanto no tempo de 24h quanto 

no tempo de 48h de incubação (Figura 11). 
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Figura 11: Avaliação da citotoxicidade induzida por diferentes concentrações de 

goyazensolida ou benznidazol em células da linhagem H9c2 pela metodologia de MTT 

 

 

A) e B): Representação gráfica das porcentagens de viabilidade de células de linhagem H9c2 tratadas 

com diferentes concentrações de goyazensolida e após incubação por 24 e 48 horas, respectivamente; 

C) e D): Representação gráfica das porcentagens de viabilidade de células de linhagem H9c2 tratadas 

com diferentes concentrações de benznidazol e incubadas por 24 e 48 horas, respectivamente; KCl: 

controle de morte celular (100%); LC = LC50: Concentração de GZL ou BZ capaz de induzir a morte 

celular em 50%;; LC95: Concentração de GZL ou BZ capaz de induzir a morte celular em 95%; CNT – 

células controles não tratadas. A leitura da reação foi feita quatro horas após a adição do brometo 3-

(4,5-dimetiltiazol-2-yl) -2,5-difeniltetrazol em 570 nm; * indica diferença significativa, em relação ao 

controle não tratado, ao nível de p<0,05. 

 

A partir da observação dos valores de viabilidade celular foi possível calcular através 

do software CompuSym os valores de LC50 e LC95 das substâncias avaliadas. Foram observados 

valores de LC50 de 3,725 µg/mL e 3,880 µg/mL e LC95 de 249,912 µg/mL e 621,706 µg/mL 

no tratamento com GZL das células da linhagem H9c2 infectadas com a cepa Y de T. cruzi 24 

e 48 horas após incubação, respectivamente (Tabela 1). Nas células incubadas com BZ por 24 
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e 48h foram observadas LC50 de 47,12 µg/mL e 21,33 µg/mL e LC95 de 128,43 µg/mL e 125,61 

µg/mL, respectivamente (Tabela 1). 

 

8.1.1.2 Ensaio de citotoxicidade da goyazensolida em células H9c2 utilizando o Vermelho 

Neutro 

No ensaio para observação da citotoxicidade lisossomal pelo vermelho neutro foi 

observado que as concentrações de até 250 ng/mL de GZL não foram citotóxicas para as células 

da linhagem H9c2 após 24 horas de tratamento, sendo esta citotoxicidade menor quando as 

células foram incubadas por 48 horas nesta mesma concentração em relação ao CNT. A partir 

da concentração de 500 ng/mL de GZL foi observada uma elevada citotoxicidade celular com 

baixa viabilidade celular após 24 e 48h de incubação. Não houve interferência na viabilidade 

celular com o tratamento de até 6,25 µg/mL de BZ, sendo este fármaco considerado citotóxico 

a partir da concentração de 12,5 µg/mL após 24h de incubação, e causando elevada 

citotoxicidade nas concentrações de 25,5 µg/mL após 24 e 48h de incubação (Figura 12). 
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Figura 12: Avaliação da citotoxicidade induzida por diferentes concentrações de 

goyazensolida ou benznidazol em células da linhagem H9c2 pela metodologia Vermelho 

Neutro 

 

 

A) e B): Representação gráfica das porcentagens de viabilidade das células da linhagem H9c2 tratadas 

com diferentes concentrações de goyazensolida e incubadas por 24 e 48 horas, respectivamente; C) e 

D): Representação gráfica das porcentagens de viabilidade das células da linhagem H9c2 tratadas com 

diferentes concentrações de benznidazol após 24 e 48 horas, respectivamente; KCl: controle de morte 

celular (100%); LC = LC50: concentração de GZL ou BZ capaz de induzir a morte celular em 50%;; LC95: 

concentração de GZL ou BZ capaz de induzir a morte celular em 95%; CNT – Células controles não 

tratadas. A leitura da reação foi feita quatro horas após a adição do brometo 3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-

2,5-difeniltetrazol em 570 nm; * indica diferença significativa, em relação ao controle não tratado, ao 

nível de p<0,05. 

 

A partir da observação dos valores de viabilidade celular foi possível calcular, utilizando 
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respectivamente. Nas células tratadas com BZ por 24 e 48h, foram observadas LC50 de 38,52 

µg/mL e 42,03 µg/mL e LC95 de 409,64 µg/mL e 314,60 µg/mL respectivamente (Tabela 1). 

As concentrações ativas de GZL capazes de gerar citotoxicidade significativa em 

relação ao CNT nestas células foram menores quando comparadas ao BZ. Apenas em 

concentrações abaixo de 500 ng/mL de GZL a linhagem H9c2 manteve sua viabilidade 

comparável ao CNT, tanto para os testes de avaliação da toxicidade usando Vermelho Neutro, 

quanto usando MTT. 

Foram assim definidas as concentrações de GZL e BZ para avaliação da atividade anti-

T. cruzi in vitro neste mesmo tipo celular. 

  

8.1.2 Avaliação da atividade anti-T. cruzi da goyazensolida e benznidazol em formas 

amastigotas intracelulares: definição da CE50 e CE95 

A avaliação da atividade da GZL e do BZ na infecção pela cepa Y de T. cruzi em células 

H9c2 foi estimada pelo cálculo do índice endocítico (IE) que leva em consideração a relação 

do percentual de células infectadas e o número de amastigotas encontrados por célula.  

Nas células infectadas e incubadas apenas com meio de cultura (INT) foi observado um 

índice de infectividade médio de 29 ± 11% com intenso parasitismo celular (média de 96 ± 32 

amastigotas/célula infectada no tempo de 24h) e percentual de infecção médio das células de 

30 ± 12% com média de 86 ± 30 amastigotas/célula infectada após 48h de incubação.  

A incubação das células H9c2 com doses não tóxicas de GZL por 24 horas não reduziu 

de forma significativa a porcentagem de células infectadas em comparação ao controle (INT), 

porém a redução da infecção foi significativa nas concentrações de 300, 250 e 200 ng/mL de 

GZL no tempo de 48 horas de incubação (Figura 13). De forma semelhante, o BZ só foi capaz 

de causar redução significativa do IE após 24 horas na sua concentração mais elevada (12,5 

µg/mL), e principalmente após 48 horas, quando foi observada diferença estatística entre as 

doses de 6,25 µg/mL, 3,125 µg/mL e 1,56 µg/mL e o controle INT. 

Estes resultados demonstram que a GZL apresenta um potencial de inibir a infectividade 

celular in vitro, embora esta atividade tenha sido menor que o observado com o BZ 

administrado em menores doses (Figura 13).  
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Figura 13: Atividade da goyazensolida e do benznidazol sobre o índice de infectividade de 

células H9c2 pela cepa Y de Trypanosoma cruzi 

 

 

Um total de 1,0 x 104 células foram infectadas e posteriormente incubadas na presença de concentrações 

decrescentes de goyazensolida e benznidazol por 24 e 48 horas. INT: controle infectado não tratado; 

BZ: Benznidazol; GZL Goyazensolida; IC50 = Concentração efetiva: concentração da droga que reduz 

em 50% o número de parasitos; IC95 = Concentração efetiva: concentração da droga que reduz em 95% 

o número de parasitos; * indica diferença significativa em relação aos compostos administrados em 

relação ao grupo INT (controle infectado e não tratado) (p<0,05). 

 

 

A Tabela 1 também mostra os valores de IE da infecção bem como a porcentagem de 

inibição dos índices endocíticos estimados para cada tratamento com GZL e BZ.  

Os compostos foram eficazes em reduzir o IE em concentrações mais elevadas após 24 

e 48 horas de incubação. O BZ foi ligeiramente mais eficaz quando comparado aos demais 

grupos. Foi observado ainda uma aparente relação dose-dependência positiva no tratamento 

com ambas as substâncias.  
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Tabela 1: Efeitos anti-Trypanosoma cruzi da goyazesnsolida e benznidazol no tratamento de 

células H9c2 infectadas com a cepa Y de Trypanosoma cruzi 

 

Dados de IE: Índice endocítico (%) e de % de inibição do IE foram feitos em relação ao controle INT 

(controle infectado não tratado); IE: Índice Endocítico = % infecção x nº de amastigotas por célula 

infectada; % Inibição do índice endocítico = 100 – (IEtratado / IEcontrole) x 100; IS TS: índice de 

seletividade de tripomastigotas sanguíneos (IS = LC50 / IC50); IS Amast.: índice de seletividade de 

amastigotas (IS = LC50 / IC50); GZL: Goyazensolida; BZ: Benznidazol; Os valores foram calculados 

utilizando a média da triplicata de experimentos independentes. O IC50 e IC95 foram calculados 

utilizando-se o software CompuSyn.  

 

Foi então verificado que as concentrações de GZL mais elevadas (250 ng/mL e 300 

ng/mL) induziram uma redução de cerca de 85% da infecção de células H9c2 quando 

considerado o IE (% de células infectadas x o número de amastigotas/célula infectadas), similar 

ao encontrado ao se utilizar o fármaco de referência BZ em suas concentrações ativas in vitro, 

quando foi observado cerca de 93% de redução do IE. 

Substância
Tempo de 
incubação

IE
(%)

% Inibição do índice 
endocítico

CE50 CE95
IS
TS

IS
Amast.

GZL 300 ng/mL

24 horas

16,37 82,89

70,52 ng/mL 754,31 ng/mL 1,04 351

GZL 250 ng/mL 11,62 87,86

GZL 200 ng/mL 22,95 76,02

GZL 150 ng/mL 28,48 70,24

GZL 100 ng/mL 36,84 61,50

INT 95,7 0

BZ 12,5 µg/mL 7,31 92,36

735,1 ng/mL 14,55 µg/mL 38,91 8,83

BZ 6,25 µg/mL 8,95 90,65

BZ 3,125 µg/mL 15,96 83,32

BZ 1,56 µg/mL 23,80 75,13

BZ 0,78 µg/mL 55,93 41,46

GZL 300 ng/mL

48 horas

14,97 82,72

51,66 ng/mL 1,739 µg/mL 2,59 357

GZL 250 ng/mL 19,97 76,96

GZL 200 ng/mL 23,04 73,41

GZL 150 ng/mL 21,62 75,05

GZL 100 ng/mL 33,04 61,87

INT 86,65 0

BZ 12,5 µg/mL 5,3 93,88

516,0 ng/mL 11,32 µg/mL 38,06 11,1

BZ 6,25 µg/mL 4,32 95,01

BZ 3,125 µg/mL 17,35 79,98

BZ 1,56 µg/mL 19,34 77,68

BZ 0,78 µg/mL 37,44 56,79
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A partir dos valores de IC50/IC100 e LC50/LC100 (IC50: concentração da droga que reduz 

em 50% o número de parasitos; LC50: Concentração de GZL ou BZ capaz de induzir a morte 

celular em 50%, respectivamente), foram calculados os índices de seletividade (IS = razão entre 

a LC de 50% ou 100% de inibição da célula obtido pelo teste de citotoxicidade por MTT 

dividido pelo IC de 50% ou 100% obtido pelos compostos em tripomastigotas sanguíneos ou 

amastigotas) de cada composto após 24 e 48h de incubação. Quanto mais elevada for esta 

relação, maior a segurança no uso dos compostos testados em relação às células hospedeiras. 

Para tal, utilizou-se os valores de IC50 e IC100 de tripomastigotas obtidos na literatura de ambos 

os compostos GZL e BZ, tendo a GZL IC100/24h para tripomastigotas sanguíneos de 240 µg/mL 

(Oliveira et al., 1996) enquanto BZ demonstrou IC50/24h de 3,3 µg/mL (da Silva et al., 2013). 

Com estas informações e de acordo com os dados representados na Tabela 1, observa-se uma 

relação de maior segurança no uso de BZ em relação à GZL em ambos os tempos de incubação 

quando comparados os IS de tripomastigotas sanguíneos. Porém, ao se comparar os valores 

obtidos através da análise em amastigotas, observa-se um valor de IS muito superior para GZL. 

 

 

8.2 Resultados in vivo 

8.2.1 Toxicidade aguda 

8.2.1.1 Atividade dos tratamentos com formulações de goyazensolida em camundongos 

saudáveis 

Para avaliar a atividade dos tratamentos com formulações de GZL em camundongos 

saudáveis, alguns aspectos de toxicidade aguda foram avaliados com o objetivo de analisar a 

DMT, alterações comportamentais, bioquímicas e hematológicas. 

Doses crescentes de GZL foram utilizadas em camundongos Swiss (um camundongo 

macho e uma fêmea por dose avaliada, de 50 a 250 mg/kg), tratados pela via oral. Após 48 

horas da administração das doses de GZL, não foram observadas diferenças comportamentais 

nos animais avaliados. Por outro lado, os animais machos tratados com dose única acima de 

100 mg/kg não sobreviveram até o final da avaliação (Tabela 2). Camundongos fêmeas não 

apresentaram efeitos adversos aparentes até 48h pós-tratamento (Tabela 2). 
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Tabela 2: Análise da Dose Máxima Tolerada e NOAEL de camundongos Swiss (20 a 23 g) 

tratados com goyazensolida pela via oral 

Sexo 

Dose de GZL (mg/kg) 
DMT 

(mg/kg) 
50 100 150 200 250 

M ND ND Morte Morte Morte 100 

F ND ND ND ND ND 250 

NOAEL (no observed adverse effects level); ND: não detectado; DMT: Dose máxima tolerada (mg/kg); 

GZL: Goyazensolida; M: Macho; F: Fêmea. 

 

A partir do conhecimento das doses seguras para a avaliação dos parâmetros de 

toxicidade aguda, os resultados dos parâmetros hematológicos e bioquímicos 14 dias após a 

administração oral e intravenosa da GZL nas diferentes doses foram realizados e estão 

representados nas Tabelas 3 e 4. Em geral não foram observados sinais de toxicidade após a 

administração das formulações e durante os 14 dias avaliados quando comparados aos grupos 

controles. Entretanto, os camundongos fêmeas tratados com a GZL 5 mg/kg IV apresentaram 

diminuição significativa do número de hemácias em relação ao respectivo controle [4,1 ± 3,7 e 

6,6 ± 3,7, respectivamente (Tabela 3)], enquanto o grupo de animais machos tratados com GZL 

25 mg/kg IV apresentaram diminuição significativa (p< 0,05) na taxa de hemoglobina em 

relação ao respectivo controle (7,9 ± 3,2 e 14,1 ± 0,9, respectivamente) (Tabela 3). 
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Tabela 3: Parâmetros hematológicos de camundongos Swiss machos e fêmeas obtidos 14 dias 

após o tratamento por via oral e intravenosa com goyazensolida 

 
Os valores representam a média ± desvio padrão (n = 12); Leuc (Leucócitos); Hm (Hemácia); Hb 

(Hemoglobina); Ht (Hematócrito); Plaq (plaquetas); As letras “a” a “g” identificam cada grupo avaliado, 

e foram utilizadas para diferenciar os grupos que apresentaram diferenças estatísticas (*). 

 
 

Não foram observadas alterações significativas dos parâmetros bioquímicos avaliados 

(Tabela 4). Contudo, ao se avaliar a relação do parâmetro creatinina, houve um aumento 

significativo nos camundongos fêmeas que receberam GZL 50 mg/kg IV em relação ao controle 

destes animais (1,2 ± 0,5 e 0,28 ± 0,1, respectivamente) (Tabela 4). 

 

 

  

Grupos Sexo
Leuc

(x 103/L)
Hm

(x 106/L)
Hg

(g/dL)
Ht
(%)

Plaq
(x 105/L)

Controle
Ma 8,2 ± 1,8 7,4 ± 5,4 14,1 ± 0,9*f 42 ± 4,4 6,7 ± 1,5

Fa’ 4,7 ± 1,8 6,6 ± 3,7*b’ 13,2 ± 2,1 36,67 ± 13,1 6,4 ± 3,4

GZL 5 mg/kg 
oral

Mb 6,5 ± 1,8 6,8 ± 3,7 12,7 ± 0,8 37,33 ± 1,8 9,2 ± 1,1

Fb’ 6,5 ± 1,8 4,1 ± 3,7*a’ 13,9 ± 0,4 43 ± 5,3 7,9 ± 1,1

GZL 25 mg/kg 
oral

Mc 5,5 ± 1,8 7,1 ± 4,7 14,6 ± 2,6 39,17 ± 2,4 8,9 ± 9,7

Fc’ 6,9 ± 1,2 7,7 ± 5,3 13,7 ± 0,7 41,4 ± 2,8 7,3 ± 3,6

GZL 50 mg/kg 
oral

Md 4,5 ± 2,5 6,5 ± 1,3 12,2 ± 2,4 35,83 ± 7,3 8,3 ± 1,2

Fd’ 5,7 ± 1,9 6,8 ± 1,1 13,0 ± 1,0 36,83 ± 6,0 5,3 ± 2,7

GZL 5 mg/kg 
IV

Me 5,9 ± 2,0 6,9 ± 8,1 12,8 ± 1,5 37,5 ± 4,8 8,6 ± 6,3

Fe’ 8,0 ± 2,0 7,0 ± 7,1 13,6 ± 1,0 37,8 ± 4,2 5,4 ± 2,0

GZL 25 mg/kg 
IV

Mf 3,8 ± 3,4 3,3 ± 2,1 7,9 ± 3,2*a 18,5 ± 10,6 1,1 ± 7,0

Ff’ 5,7 ± 2,5 6,9 ± 7,2 13,9 ± 0,11 38 ± 2,6 3,2 ± 2,7

GZL 50 mg/kg 
IV

Mg 4,1 ± 1,3 6,9 ± 6,4 13 ± 0,7 31,75 ± 11,7 8,5 ± 1,1

Fg’ 5,8 ± 1,8 5,1 ± 2,5 10,7 ± 3,5 28,67 ± 13,05 7,5 ± 7,3
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Tabela 4: Parâmetros bioquímicos de camundongos Swiss machos e fêmeas 14 dias após 

administração oral e intravenosa de goyazensolida 

 

 
AST = Alanina transaminase; ALT = Aspartato transaminase; os valões representam a média ± desvio 

padrão (n = 10); As letras “a” a “g” identificam cada grupo avaliado, e foram utilizadas para 

diferenciados grupos que apresentaram diferenças estatísticas (*). 

 

 

Análises histopatológicas dos grupos tratados e não tratados nas diferentes doses estão 

sendo realizadas e serão fundamentais para melhor avaliação dos efeitos da toxicidade. 

 

 

8.2.2 Curva rápida de parasitemia de animais infectados com a cepa Y de T. cruzi tratados 

com goyazensolida por via oral durante a fase aguda 

Foi observada uma maior redução da parasitemia nos animais tratados com a GZL nas 

menores doses (GZL 0,5 mg/kg/dia oral e GZL 5,0 mg/kg/dia oral, respectivamente) quando 

comparados ao grupo controle INT. O grupo tratado com a maior dose de GZL (50,0 mg/kg/dia 

oral) apresentou a maior parasitemia quando comparado aos demais grupos tratados e não 

Grupos Sexo
Creatinina 

(mg/dL)
TGO 
(U/L)

TGP 
(U/L)

Uréia
(mg/dL)

CNT
Ma 0,4 ± 0,0 148,9 ± 54,6 105,3 ± 60,5 45,4 ± 12,8

Fa’ 0,28 ± 0,1*g’ 179,6 ± 82,3 65,9 ± 29,2 66,6 ± 12,3

GZL 5 mg/kg 
oral

Mb 0,4 ± 0,0 136,7 ± 68,8 65,9 ± 39,7 63,9 ± 8,8

Fb’ 0,4 ± 0,1 116,4 ± 32,5 42 ± 11,5 53,9 ± 30,2

GZL 25 mg/kg 
oral

Mc 0,37 ± 0,1 133,2 ± 36,8 152,9 ± 126,1 66,9 ± 7,9

Fc’ 0,48 ± 0,2 146,6 ± 30,4 51,4 ±11,4 141,6 ± 177,1

GZL 50 mg/kg 
oral

Md 0,3 ± 0,1 141,1 ± 26,6 132,7 ± 92,4 65,57 ± 10,54

Fd’ 0,3 ± 0,2 164,2 ± 73,4 72,0 ± 28,6 53,2 ± 8,2

GZL 5 mg/kg 
IV

Me 0,4 ± 0,0 135,5 ± 48,5 77,8 ± 43,4 74,3 ± 6,9

Fe’ 0,33 ± 0,3 126,9 ± 17,9 72,8 ± 44,0 53,3 ± 17,8

GZL 25 mg/kg 
IV

Mf 0,2 ± 0,0 214,0 ± 168,6 110,5 ± 30,41 66,6 ± 47,8

Ff’ 0,45 ± 0,1 169,7 ± 18,1 118,4 ± 59,6 66,7 ± 10,0

GZL 50 mg/kg 
IV

Mg 0,55 ± 0,1 158,3 ± 117,9 97,2 ± 76,5 65,6 ± 9,7

Fg’ 1,2 ± 0,5*a’ 148,0 ± 76,2 74,7 ± 41,6 35,6 ± 23,4
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tratados, ou seja, as menores doses de GZL foram capazes de gerar a maior redução da 

parasitemia.  

Os animais tratados com BZ 100 mg/kg/dia, tratamento clássico de uso deste composto 

nos estudos de quimioterapia em modelo murino, apresentaram maior redução da parasitemia 

quando comparados aos grupos tratados com GZL nas três doses testadas (Figura 14). A GZL 

apresentou, mais uma vez e agora in vivo, sua potencial ação tripanocida.  

 

Figura 14: Curvas de parasitemia média do teste rápido com goyazensolida e benznidazol em 

camundongos infectados com a cepa Y de Trypanosoma cruzi e tratados por via oral durante 

cinco dias consecutivos na fase aguda da infecção 

 

INT:  Controle infectado não tratado; BZ (100,0 mg/kg/dia): grupo infectado tratado com benznidazol 

na dose de 100,0 mg/kg/dia; GZL 0,5 mg/kg/dia oral: Grupo infectado tratado com GZL na dose de 0,5 

mg/kg/dia; GZL 5,0 mg/kg/dia oral: Grupo infectado tratado com GZL na dose de 5,0 mg/kg/dia; GZL 

50,0 mg/kg/dia oral: Grupo infectado tratado com GZL na dose de 50,0 mg/kg/dia; Excipientes: Grupo 

controle infectado tratado com Cremophor + solventes DMSO e H2O; d.p.i.: dia pós-infecção. 
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8.2.3 Avaliação da atividade terapêutica dos tratamentos com goyazensolida em 

camundongos infectados pela cepa Y de Trypanosoma cruzi 

8.2.3.1 Curva de parasitemia de animais infectados pela cepa Y, tratados com 

goyazensolida, vias oral e intravenosa, durante 20 dias consecutivos na fase aguda  

Os animais dos grupos infectados e tratados com GZL 1,0 mg/kg/dia oral, GZL 5,0 

mg/kg/dia oral, GZL 1,0 mg/kg/dia IV e BZ na dose de 100,0 mg/kg/dia oral apresentaram área 

sob a curva de parasitemia (ASC) semelhantes entre si (15,0 ± 10,3; 14,7 ± 18,9; 13,2 ± 6,4 e 

7,6 ± 5,1, respectivamente), com redução significativa da parasitemia em relação ao grupo 

controle INT e GZL 25,0 mg/kg/dia oral [(123,8 ± 61,6 e 122,4 ± 39,5, respectivamente) (p < 

0,05) (Figura 15)].  

O grupo tratado com a maior dose de GZL (25,0 mg/kg/dia oral) apresentou a maior 

ASC dentre os grupos tratados com GZL, sendo seu valor semelhante ao grupo INT (122,4 ± 

39,5 e 123,8 ± 61,6, respectivamente). Não se observou diferença estatística entre os grupos 

tratados com GZL ou BZ, com exceção do grupo GZL 25,0 mg/kg/dia oral. (Figura 16)], o que 

demonstra novamente uma importante ação tripanocida da GZL nas demais doses e vias de 

administração avaliadas (GZL 1,0 mg/kg/dia oral, GZL 5,0 mg/kg/dia oral, GZL 1,0 mg/kg/dia 

IV).  
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Figura 15: Curvas de parasitemia média de camundongos Swiss infectados com a cepa Y de 

Trypanosoma cruzi tratados com pelas vias oral e intravenosa por 20 dias consecutivos durante 

a fase aguda da infecção 

 

 

INT: grupo controle infectado não tratado; BZ (100,0 mg/kg/dia): grupo infectado tratado com 

benznidazol na dose de 100,0 mg/kg/dia; GZL mg/kg/dia oral: grupos de animais infectados e tratados 

com goyazensolida nas doses de 1, 5 ou 25 mg/kg/dia pela via oral; GZL mg/kg/dia IV: grupos de 

animais infectados e tratados com goyazensolida nas doses de 1, 5 ou 25 mg/kg/dia por via intravenosa; 

d.p.i.: dia pós-infecção. 

 

8.2.3.2 Parâmetros derivados da curva de parasitemia  

Ao se analisar a curva de parasitemia dos animais tratados por 20 dias consecutivos 

(Figura 15) observa-se que em relação ao PP, foi observado diferença estatística entre o grupo 

BZ 100 mg/kg/dia e os grupos tratados com GZL 1,0 mg/kg/dia oral, GZL 5,0 mg/kg/dia oral 

e GZL 1,0 mg/kg/dia IV (5.6 ± 0.9; 22.2 ± 7.0; 22,2 ± 5,8 e 18,8 ± 4,6, respectivamente), sendo 

BZ o que apresentou o menor PP (p<0,05) e não havendo diferença entre os demais grupos 

(Tabela 5). A avaliação do parâmetro PMP mostrou uma redução significativa nos animais 

tratados com GZL 1,0 mg/kg/dia oral e IV e GZL 5,0 mg/kg/dia oral (45,5 ± 27,6 e 30,0 ± 13,2 

e 30,0 ± 26,9, respectivamente) em comparação aos grupos controles INT e GZL 25,0 oral 

(407,0 ± 190,9 e 482,5 ± 190,3, respectivamente) (p<0,05) (Tabela 5). Todos os animais 
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tratados, com exceção dos tratados com GZL 25,0 mg/kg/dia oral, apresentaram PMP 

semelhantes entre si (Tabela 5). Os grupos infectados e tratados com GZL não apresentaram 

diferença estatística quanto ao parâmetro DPMP, com exceção dos grupos tratados com GZL 

1,0 mg/kg/dia IV e GZL 5,0 mg/kg/dia oral que foram estatisticamente menores em relação ao 

grupo GZL 25,0 mg/kg/dia IV (3,6 ± 2,2; 3,5 ± 1,4 e 12,0 ± 7,5, respectivamente [(p<0,05) 

(Tabela 5)]. Da mesma forma, não houve diferença estatística entre nenhum dos grupos 

avaliados quanto ao parâmetro PPP [dados não demonstrados (Tabela 5)]. 

 

Tabela 5: Parâmetros biológicos derivados da curva de  parasitemia em camundongos 

infectados com a cepa Y de Trypanosoma cruzi tratados durante a fase aguda da infecção por 

via oral e intravenosa com diferentes dosagens de goyazensolida  

Grupos (TTm) TTm 
PP(Dias) 

± DP 

PMP(x104) 

± DP 

DPMP (Dias) 

± DP 

INTa - 13.88±6.03 407,0±190,9 5,33±0,58 

BZ 100 mg/kg/diab 

Oral 

 

5.63±0.92c***, d***, f** 46,00±33,94 4,63±0,52 

GZL 1 mg/kg/diac 22.25±7.05b*** 45,50±27,63e* 6,17±7,41 

GZL 5 mg/kg/diad 22,25±5,90b*** 30,00±26,96a**/e*** 3,50±1,41h* 

GZL 25 mg/kg/diae 11,63±1,06 482,5±190,3 5,75±0,50 

GZL 1 mg/kg/diaf 

IV 

 

18,88±4,67b** 30,00±13,18a*/e** 3,57±2,30h* 

GZL 5 mg/kg/diag 14,75±7,61 115,0±127,7 4,75±2,50 

GZL 25 mg/kg/diah 14,50±9,17 150,5±217,1 12,00±7,53 

 

TTm: tratamento; PP: período patente; PMP: pico máximo de parasitemia; DPMP: dia do pico máximo 

de parasitemia; DP: desvio padrão; INT: grupo de animais controle infectados não tratados; BZ (100 

mg/kg/dia oral): grupo de animais infectados e tratados com benznidazol na dose de 100 mg por 

quilograma de peso por dia; GZL mg/kg/dia oral: grupos de animais infectados e tratados com 

goyazensolida nas doses de 1, 5 ou 25 mg por quilograma de peso por dia pela via oral; GZL mg/kg/dia 

IV: grupos de animais infectados e tratados com goyazensolida nas doses de 1, 5 ou 25 mg por 

quilograma de peso por dia pela via intravenosa; Diferença estatística consideradas quando p<0,05.  As 

letras “a” a “h” identificam cada grupo avaliado, e foram utilizadas para diferenciados grupos que 

apresentaram diferenças estatísticas (*). 

 

A Figura 16 mostra em gráfico de barra que os tratamentos com GZL com as doses de 

1,0 mg/kg/dia oral; 5,0 mg/kg/dia oral e 1,0 mg/kg/dia IV promoveram redução significativa da 

ASC em comparação ao que foi observado com os grupos INT e GZL 25,0 mg/kg/dia oral, e 

que os seus valores da ASC foram semelhantes ao observado no grupo de animais tratados com 

BZ (100 mg/kg/dia). 
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Este conjunto de dados demonstram novamente o potencial tripanocida da GZL e que 

este é semelhante ao BZ nas condições avaliadas quanto a redução da parasitemia dos animais 

infectados com a cepa Y de T. cruzi.  

 

Figura 16: Área sob a curva de parasitemia média de camundongos Swiss experimentalmente 

infectados com 1,0 x 104 tripomastigotas sanguíneos das cepas Y de Trypanosoma cruzi 

tratados com goyazensolida e benznidazol pelas vias oral e intravenosa por 20 dias consecutivos 

durante a fase aguda da infecção 

  

ASC: área sob a curva; INT: grupo de animais controle infectados não tratados; BZ (100,0 mg/kg/dia 

oral): grupo de animais infectados e tratados com benznidazol na dose de 100,0 mg/kg/dia; GZL 

mg/kg/dia oral: grupos de animais infectados e tratados com goyazensolida nas doses de 1, 5 ou 25 

mg/kg/dia pela via oral; GZL mg/kg/dia IV: grupos de animais infectados e tratados com goyazensolida 

nas doses de 1, 5 ou 25 mg/kg/dia pela via intravenosa; diferença estatística consideradas quando p<0,05.  

 

8.2.3.3 Hemocultura (HC) 

Com relação à avaliação dos animais por hemocultura apenas os grupos tratados com 

GZL 5,0 mg/kg/dia via oral e 5,0 mg/kg/dia via IV foram 100% negativos. Os animais tratados 

com GZL 1,0 mg/kg/dia IV apresentaram taxa de negatividade na HC de 85,7%, seguidos pelos 

grupos GZL 25 mg/kg/dia IV, GZL 1,0 mg/kg/dia oral e GZL 25 mg/kg/dia oral, que 

apresentaram taxa de negatividade em HC de 75%, 66,6% e 50%, respectivamente. O grupo de 
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animais tratados com BZ 100 mg/kg/dia apresentou 42,9% de negatividade, enquanto o grupo 

INT apresentou 100% de positividade neste exame (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Resultado da avaliação pós-tratamento dos camundongos infectados com a cepa Y 

de Trypanosoma cruzi e tratados com goyazensolida e benznidazol, via oral e intravenosa por 

20 dias consecutivos durante a fase aguda da infecção 

 

HC: Hemocultura; PCR: “polymerase chain reaction”; ELISA: “enzime-linked immunosorbent assay”; 

BZ: grupo de animais infectados e tratados com benznidazol 100/mg/kg/dia;  GZL mg/kg/dia oral: 

grupos de animais infectados e tratados com goyazensolida nas doses de 1, 5 ou 25 mg por quilograma 

de peso por dia pela via oral; GZL mg/kg/dia IV: grupos de animais infectados e tratados com 

goyazensolida nas doses de 1, 5 ou 25 mg/kg/dia pela via intravenosa; INT: grupo controle de animais 

infectados e não tratado. 

 

8.2.3.4 PCR: “Polimerase chain reaction” 

Foi observado nos grupos de animais tratados com GZL 5 mg/kg/dia oral, GZL 25 

mg/kg/dia oral, GZL 1 mg/kg/dia IV, GZL 5 mg/kg/dia IV e GZL 25 mg/kg/dia IV negatividade 

em 100% dos animais avaliados em todas as coletas da PCR, seguidos de 85,7% para os animais 

tratados com BZ 100 mg/kg/dia e 66,6% daqueles tratados com GZL 1,0 mg/kg/dia oral. O 

controle INT apresentou 100% de positividade, sendo avaliado em apenas um animal (Tabela 

6). 

A Figura 17 representa um gel eletrônico com os resultados obtidos e a Figura 18 o 

eletrofenograma da separação do material amplificado, tendo na quinta análise o pico de 330 pb 

marcado em vermelho, característico do KDNA do Trypanosoma cruzi.  
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Figura 17: Gel eletrônico da PCR de camundongos infectados com a cepa Y de Trypanosoma 

cruzi tratados com goyazensolida e benznidazol por 20 dias consecutivos por via oral e IV 

durante a fase aguda da infecção 

 

 

Figura 18: Eletrofenograma demonstrativo de amostras aleatórias no gel eletrônico de animais 

infectados com a cepa Y de Trypanosoma cruzi e tratados com goyazensolida e benznidazol 

por 20 dias consecutivos pelas vias oral e intravenosa durante a fase aguda da infecção 
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8.2.3.5 ELISA 

 A densidade ótica medida relacionada à concentração de anticorpos IgG anti-T. cruzi 

nas amostras coletadas 90, 180 e 240 dias pós-tratamento (d.p.t) dos animais infectados com a 

cepa Y de T. cruzi tratados por via oral durante a fase aguda estão demonstradas na (Figura 

19). Todas as amostras dos animais dos grupos tratados com GZL e BZ, assim como nos 

animais do grupo controles INT foram reativas (Figura 19). Não foram observadas diferenças 

significativas ao se comparar os níveis de anticorpos dos animais 90, 180 e 240 d.p.t. (Figura 

19), sendo observada apenas uma pequena queda no 240th d.p.t. nos animais dos grupos GZL 

5,0 mg/kg/dia oral (5/8) e BZ 100 mg/kg/dia (3/7), nos quais o número de animais com níveis 

de IgG abaixo da média do grupo é visível. 

 Os dados da sorologia em conjunto sugerem que a opção de tratamento com a GZL 

administrada por via oral na dose de 5,0 mg/kg/dia por 20 dias consecutivos apresentou melhor 

atividade anti-T. cruzi na infecção dos camundongos infectados com a cepa Y. 

 Infelizmente todos os animais foram sacrificados no 240º d.p.t., o que impede avaliações 

futuras para verificar a tendência dos resultados sorológicos destes animais. 
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Figura 19: Gráficos de dispersão da absorbância relativos à sorologia convencional (ELISA) 

em amostras de soro de camundongos infectados com a cepa Y de Trypanosoma cruzi e tratados 

com goyazensolida e benznidazol por via oral e intravenosa por 20 dias consecutivos durante a 

fase aguda da infecção 

 

CNI: grupo de animais controle não infectados e não tratados;  INT: grupo de animais controle 

infectados não tratados; BZ (100,0 mg/kg/dia): grupo de animais infectados e tratados com Benznidazol 

na dose de 100,0 mg/kg/dia; GZL mg/kg/dia oral: grupos de animais infectados e tratados com 

goyazensolida nas doses de 1, 5 ou 25 mg/kg/dia pela via oral; GZL mg/kg/dia IV: grupos de animais 

infectados e tratados com goyazensolida nas doses de 1, 5 ou 25 mg/kg/dia pela via intravenosa; dpt: 

dias pós tratamento; D.O.: densidade ótica. 

 

8.2.3.6 Sobrevida dos camundongos 

A sobrevida dos animais experimentalmente infectados com a cepa Y e tratados com 

GZL 5,0 mg/kg/dia oral foi de 100%, seguidos por GZL 1,0 mg/kg/dia IV e BZ 100 mg/kg/dia 

que apresentaram sobrevida de 87,5% (Tabela 6). Os animais tratados com GZL 1,0 mg/kg/dia 

oral apresentaram sobrevida de 75%. Os demais grupos tratados com GZL 25 mg/kg/dia oral, 
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GZL 5,0 mg/kg/dia IV e GZL 25 mg/kg/dia IV apresentaram sobrevida de 50%, enquanto 

apenas 12,5% dos animais do grupo INT sobreviveram até 240 d.p.t. (Figura 20). 

 

Figura 20: Gráfico de sobrevida de camundongos Swiss experimentalmente infectados com 1,0 

x 104 tripomastigotas sanguíneos de cepa Y de Trypanosoma cruzi tratados por via oral e IV 

por 20 dias consecutivos durante a fase aguda da infecção 

 

BZ (100,0 mg/kg/dia): grupo infectado tratado com Benznidazol na dose de 100,0mg por quilograma 

de peso por dia; INT: grupo controle infectado não tratado; GZL: Grupos infectados e tratados com 

goyazensolida nas determinadas concentrações; dpi: dia pós-infecção; IV: via intravenosa; Oral: via 

oral. 

 
 

8.2.3.7 Resultados do tratamento dos animais infectados com a cepa Y de T. cruzi 

A avaliação dos resultados obtidos no ESF, HC, PCR e ELISA dos camundongos 

tratados com as diferentes formulações de GZL e BZ revelou que os dois compostos não foram 

capazes de levar os camundongos avaliados à cura parasitológica.  

Apesar de não se observar cura nos camundongos pelo critério de cura adotado, é 

importante ressaltar que a GZL administrada nas doses de 5,0 mg/kg/dia oral e 1,0 mg/kg/dia 

IV durante 20 dias consecutivos na fase aguda da infecção pela cepa Y de T. cruzi reduziu a 

parasitemia (ASC e PMP) e aumentou a sobrevida dos animais significativamente (100%) em 

relação ao INT (12,5%), sendo os resultados comparáveis ao obtido com o fármaco de 

referência, BZ.  
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8.2.4 Avaliação da atividade ou eficácia terapêutica dos tratamentos com goyazensolida 

em camundongos infectados pela cepa CL de Trypanosoma cruzi 

 

8.2.4.1 Curva de parasitemia de animais infectados pela cepa CL, tratados com 

goyazensolida, vias oral e intravenosa, durante 20 dias consecutivos na fase aguda 

Ao se analisar a curva de parasitemia dos animais infectados pela cepa CL e tratados 

por 20 dias consecutivos (Figura 21 e Figura 22) observa-se que os grupos infectados e 

tratados com GZL 1,0 mg/kg/dia oral, GZL 3,0 mg/kg/dia IV e BZ 100,0 mg/kg/dia oral 

apresentaram área sob a curva de parasitemia (ASC) semelhantes entre si (Figura 22), sendo 

os grupos tratados com BZ 100 mg/kg/dia e GZL 1 mg/kg/dia oral com parasitemia 

significativamente menores em relação ao grupo controle INT (Figura 22). O grupo BZ 100 

mg/kg/dia apresentou parasitemia significativamente inferior ao observado nos grupos tratados 

com GZL 5 mg/kg/dia oral, 25 mg/kg/dia oral, 1 mg/kg/dia IV e 9 mg/kg/dia IV (Figura 22). 

Não houve diferenças na ASC entre os grupos tratados com GZL. 

 

  



Milagre, M. M.  Resultados 

 

72 

 

 

Figura 21: Curvas de parasitemia média de camundongos Swiss infectados com a cepa CL de 

Trypanosoma cruzi tratados com pelas vias oral e intravenosa por 20 dias consecutivos durante 

a fase aguda da infecção 

 

 

INT: Grupo controle infectado não tratado; BZ (100,0 mg/kg/dia): Grupo infectado tratado com 

benznidazol na dose de 100,0 mg/kg/dia; GZL mg/kg/dia oral: Grupos de animais infectados e tratados 

com goyazensolida nas doses de 1, 3 ou 9 mg/kg/dia pela via oral; GZL mg/kg/dia IV: Grupos de animais 

infectados e tratados com goyazensolida nas doses de 1, 3 ou 9 mg/kg/dia por via intravenosa; d.p.i.: dia 

pós-infecção. 
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Figura 22: Área sob a curva de parasitemia média de camundongos Swiss experimentalmente 

infectados com 1,0 x 104 tripomastigotas sanguíneos da cepa CL de Trypanosoma cruzi tratados 

com goyazensolida e benznidazol pelas vias oral e intravenosa por 20 dias consecutivos durante 

a fase aguda da infecção 

  

ASC: área sob a curva; INT: Grupo de animais controle infectados não tratados; BZ (100,0 mg/kg/dia 

oral): Grupo de animais infectados e tratados com benznidazol na dose de 100,0 mg/kg/dia; GZL 

mg/kg/dia oral: Grupos de animais infectados e tratados com goyazensolida nas doses de 1, 5 ou 25 

mg/kg/dia pela via oral; GZL mg/kg/dia IV: Grupos de animais infectados e tratados com goyazensolida 

nas doses de 1, 3 ou 9 mg/kg/dia pela via intravenosa; diferença estatística consideradas quando p<0,05.  

 

 

Ao se analisar a curva de parasitemia dos animais infectados pela cepa CL e tratados 

por 20 dias consecutivos (Figura 21) foi observado que com relação ao parâmetro PP, foi houve 

diferença estatística entre o grupo tratado com BZ 100 mg/kg/dia em relação aos grupos tratados 

com GZL 1,0 mg/kg/dia oral, 5,0 mg/kg/dia oral, 1,0 mg/kg/dia IV e 3 mg/kg/dia IV [(p<0,05) 

(Tabela 7)]. Quanto ao parâmetro PMP, foi observada uma redução significativa nos animais 

tratados com GZL 1,0 mg/kg/dia oral, GZL 3,0 mg/kg/dia IV e BZ 100 mg/kg/dia em 

comparação ao grupo controle INT (Tabela 7) (p<0,05). Os animais tratados com BZ 100 

mg/kg/dia apresentaram PMP mais baixo (p<0,05) que os animais dos grupos tratados com 

GZL 5 mg/kg/dia oral, 25 mg/kg/dia oral, 1 mg/kg/dia IV e 9 mg/kg/dia IV (Tabela 7).  
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Quanto ao parâmetro DPMP, foi observado que BZ se mostrou inferior aos grupos 

tratados com GZL 25 mg/kg/dia oral, 1,0 e 9,0 mg/kg/dia IV e também ao grupo INT (Tabela 

7).  

Todos os animais tratados com GZL tiveram PP (dados não demonstrados), PMP e 

DPMP semelhantes entre si (p>0,05) (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Parâmetros biológicos derivados da curva de  parasitemia em camundongos 

infectados com a cepa CL de Trypanosoma cruzi tratados durante a fase aguda da infecção por 

via oral e intravenosa com diferentes dosagens de goyazensolida  

Grupos (TTm) TTm 
PP(Dias) 

± DP 

PMP(x104) 

± DP 

DPMP (Dias) 

± DP 

INTa - 10,9±4,7
f*** 2147±1263b***/c**/g*/h* 10.6±4.3b**** 

BZ 100 mg/kg/diab 

Oral 

 

9,0±0,0c*/d*/f***/g** 4.0±0a***/d**/c*/f**/h* 1.0±0a****/d*/e*/f**/h** 

GZL 1 mg/kg/diac 19.4±4.4b* 48.0±48.2a**/b* 5.9±4.9 

GZL 5 mg/kg/diad 18.6±5.7b* 230.6±234.9b** 6.8±3.3b* 

GZL 25 mg/kg/diae 17,1±5.1 231.0±266.2b* 6,3±3.4b* 

GZL 1 mg/kg/diaf 

IV 

 

25.8±3.3 a***/b*** 227.5±225.5b** 8.0±4.5b** 

GZL 3 mg/kg/diag 19.9±7.5b* 136.0±164.0a* 9.4±7.2 

GZL 9 mg/kg/diah 15.3±3.6 158,0±96.2 a*/b* 5.0±0b** 

 

TTm: tratamento; PP: período patente; PMP: pico máximo de parasitemia; DPMP: dia do pico máximo 

de parasitemia; ASC: área sob a curva; DP: desvio padrão; INT: grupo de animais controle infectados 

não tratados; BZ (100 mg/kg/dia oral): grupo de animais infectados e tratados com benznidazol na dose 

de 100 mg/kg/dia por dia; GZL mg/kg/dia oral: grupos de animais infectados e tratados com 

goyazensolida nas doses de 1, 5 ou 25 mg/kg/dia pela via oral; GZL mg/kg/dia IV: grupos de animais 

infectados e tratados com goyazensolida nas doses de 1, 3 ou 9 mg/kg/dia pela via intravenosa; Diferença 

estatística consideradas quando p<0,05.  As letras “a” a “h” identificam cada grupo avaliado, e foram 

utilizadas para diferenciados grupos que apresentaram diferenças estatísticas (*). 

 

8.2.4.2 Hemocultura (HC) 

Com relação à avaliação dos animais por hemocultura, observa-se negatividade de 

85,7% dos animais dos grupos tratados com BZ 100 mg/kg/dia e GZL 3 mg/kg/dia IV, seguidos 

de 83,3% no grupo tratado com GZL 5 mg/kg/dia e 75% no grupo tratado com GZL 1 mg/kg/dia 

(Tabela 8). Todos os demais grupos tratados apresentaram taxas de negatividade em HC 

menores que 75% (Tabela 8). Os animais do grupo INT morreram antes de serem avaliados 

por HC devido à infecção aguda. 
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Tabela 8: Resultado da avaliação pós-tratamento dos camundongos infectados com a cepa CL 

de Trypanosoma cruzi e tratados com goyazensolida e benznidazol, via oral e intravenosa por 

20 dias consecutivos durante a fase aguda da infecção 

 

HC: Hemocultura; PCR: “polymerase chain reaction”; ELISA: “enzime-linked immunosorbent assay”; 

BZ: Grupo de animais infectados e tratados com benznidazol 100/mg/kg/dia; GZL mg/kg/dia oral: 

grupos de animais infectados e tratados com goyazensolida nas doses de 1, 5 ou 25 mg/kg/dia pela via 

oral; GZL mg/kg/dia IV: Grupos de animais infectados e tratados com goyazensolida nas doses de 1, 3 

ou 9 mg/kg/dia pela via intravenosa; INT: Grupo controle de animais infectados e não tratado. 

 

8.2.4.3 PCR 

Foi observado negatividade de 100% das amostras de PCR no grupo de animais tratados 

com GZL 25 mg/kg/dia oral, seguidos por BZ 100 mg/kg/dia, GZL 1 mg/kg/dia oral e GZL 3 

mg/kg/dia IV que apresentaram negatividade em 87,5% dos animais avaliados (Tabela 8). Os 

grupos tratados com GZL 5 mg/kg/dia oral, 1 mg/kg/dia IV e 9 mg/kg/dia IV apresentaram 

negatividade na PCR de 66,7%, 71,4 e 75%, respectivamente (Tabela 8). O grupo controle INT 

morreu antes de ser analisado pela PCR devido a fase aguda da infecção (Tabela 8). 

 

8.2.4.4 ELISA 

A Figura 23 mostra o gráfico de densidade ótica relacionada à concentração de 

anticorpos IgG anti-T. cruzi nas amostras de soro coletadas 90, 180 dias pós-tratamento (d.p.t) 

dos animais infectados com a cepa CL de T. cruzi tratados por via oral e IV durante a fase 

aguda.  

Infecção
Grupos 

experimentais

Via de 

administração
Sobrevida (%)

Negatividade dos testes laboratoriais
Cura (%)

HC PCR ELISA

Aguda

(Cepa CL)

BZ 100 mg/kg/dia

Oral

87,5 (7/8) 85,7 (6/7) 85,7 (6/7) 57,1 (4/7) 57,1%

GZL 1 mg/kg/dia 100 (8/8) 75 (6/8) 85,7 (7/8) 0 (0/8) 0%

GZL 5 mg/kg/dia 75 (6/8) 83,3 (5/6) 66,7 (4/6) 0 (0/6) 0%

GZL 25 mg/kg/dia 87,5 (7/8) 57,1 (4/7) 100 (7/7) 0 (0/7) 0%

GZL 1 mg/kg/dia

IV

87,5 (7/8) 71,4 (5/7) 71,4 (5/7) 0 (0/7) 0%

GZL 3 mg/kg/dia 100 (8/8) 87,5 (7/8) 87,5 (7/8) 12,5 (1/8) 12,5%

GZL 9 mg/kg/dia 50 (4/8) 50 (2/4) 75 (3/4) 0 (0/4) 0%

INT - 0 (0/8) 0 (0/0) 0 (0/0) 0 (0/0) 0%
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É possível observar que dois (2/7) animais tratados com BZ 100 mg/kg/dia se 

apresentaram negativos no tempo de 90 d.p.t, 4/7 no tempo de 180 d.p.t, com dois outros 

animais deste mesmo grupo apresentando queda nos níveis sorológicos. De forma semelhante, 

o grupo de animais tratados com GZL 3 mg/kg/dia IV apresentou um (1/8) animal negativo na 

ELISA 90 e 180 d.p.t (Figura 23). Todos os demais animais tratados com GZL foram reativos 

na ELISA (Figura 23).  

 Os dados da sorologia sugerem que a opção de tratamento com GZL administrada por 

via IV na dose de 3,0 mg/kg/dia por 20 dias consecutivos apresentou melhor atividade em 

camundongos infectados com a cepa CL de T. cruzi (Tabela 8). 

 

Figura 23: Gráficos de dispersão da absorbância relativos à sorologia convencional (ELISA) 

em amostras de soro de camundongos infectados com a cepa CL de Trypanosoma cruzi e 

tratados com goyazensolida e benznidazol por via oral e intravenosa por 20 dias consecutivos 

durante a fase aguda da infecção 

 

D.O.: densidade ótica; CNI: Grupo de animais controle não infectados e não tratados;  INT: Grupo de 

animais controle infectados não tratados; BZ (100,0 mg/kg/dia): Grupo de animais infectados e tratados 

com Benznidazol na dose de 100,0 mg/kg/dia; GZL mg/kg/dia oral: Grupos de animais infectados e 

tratados com goyazensolida nas doses de 1, 5 ou 25 mg/kg/dia pela via oral; GZL mg/kg/dia IV: Grupos 

de animais infectados e tratados com goyazensolida nas doses de 1, 3 ou 9 mg/kg/dia pela via 

intravenosa; dpt: dias pós tratamento. 

 

Novas avaliações serão feitas no 240º d.p.t. para comparar com os dados obtidos nos 

animais infectados com a cepa Y de T. cruzi. 
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8.2.4.5 Sobrevida dos camundongos 

A sobrevida dos animais experimentalmente infectados com a cepa CL e tratados com 

GZL 1 mg/kg/dia oral e GZL 3 mg/kg/dia IV foram de 100%, seguidos por GZL 25 mg/kg/dia 

oral, GZL 1 mg/kg/dia IV e BZ 100 mg/kg/dia que apresentaram sobrevida de 87,5% (Figura 

24). Os animais tratados com GZL 5,0 mg/kg/dia oral apresentaram sobrevida de 75%. Apenas 

os grupos tratados com GZL 9 mg/kg/dia e o grupo INT apresentaram sobrevida igual ou 

inferior a 50% até 180 d.p.t., respectivamente (Figura 24). 

Foi observado novamente que grupos tratados com GZL apresentaram a maior 

sobrevida se comparados aos grupos controles BZ 100 mg/kg/dia e INT (Tabela 8). 

 

Figura 24: Gráfico de sobrevida de camundongos Swiss experimentalmente infectados com 1,0 

x 104 tripomastigotas sanguíneos de cepa CL de Trypanosoma cruzi tratados por via oral e IV 

por 20 dias consecutivos durante a fase aguda da infecção 

 

BZ (100,0 mg/kg/dia): grupo infectado tratado com Benznidazol na dose de 100 mg/kg/dia; INT: Grupo 

controle infectado não tratado; GZL: Grupos infectados e tratados com goyazensolida nas determinadas 

concentrações apresentadas; dpi: dia pós-infecção; IV: via intravenosa; Oral: via oral. 

 

8.2.4.6 Eficácia do tratamento dos animais infectados com a cepa CL de Trypanosoma 

cruzi  

A avaliação dos resultados obtidos no ESF, HC, PCR e ELISA dos camundongos 

tratados com as diferentes formulações de GZL e BZ revelou que dois compostos (BZ 100 

mg/kg/dia e GZL 3 mg/kg/dia IV) levaram os camundongos à cura segundo o critério de cura 

d .p .i

%
 S

o
b

r
e

v
id

a

0 1 0 2 0 3 0 4 0

0

5 0

1 0 0 B Z  1 0 0 m g /k g /d a y

INT

G Z L  1  m g /k g /d ia  O ra l

G Z L  5  m g /k g /d ia  O ra l

G Z L  2 5  m g /k g /d ia  O ra l

G Z L  1  m g /k g /d ia  IV

G Z L  3  m g /k g /d ia  IV

G Z L  9  m g /k g /d ia  IV



Milagre, M. M.  Resultados 

 

78 

 

 

adotado (MS, 2016), num percentual de 12,5% com GZL 3 mg/kg/dia IV e de 57,1% dos 

animais tratados com BZ. 

Ao se fazer a avaliação pós-terapêutica destes animais, foi verificado que a GZL foi 

capaz de reduzir a parasitemia (ASC e PMP) e aumentar a sobrevida dos animais 

significativamente em alguns casos (100%), em relação ao grupo INT (0%), sendo seus 

resultados mais próximos ao obtido com o fármaco de referência BZ em relação a estes 

parâmetros. 
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8.2.4.7 Avaliação geral da atividade ou eficácia terapêutica em camundongos infectados 

com as cepas CL e Y de T. cruzi. 

A Tabela 9 representa o conjunto de resultados do tratamento obtidos segundo o 

controle de cura clássico.  

 

Tabela 9: Resultados da avaliação pós-tratamento segundo o critério de cura clássico de 

camundongos infectados com as cepas Y e CL de Trypanosoma cruzi e tratados com 

goyazensolida, via oral e IV, por 20 dias consecutivos durante a fase aguda da infecção 

 

HC: Hemocultura; PCR: “polymerase chain reaction”; ELISA: “enzime-linked immunosorbent assay”; 

BZ: Grupo de animais infectados e tratados com benznidazol 100/mg/kg/dia; GZL mg/kg/dia oral: 

grupos de animais infectados e tratados com goyazensolida nas doses de 1, 5 ou 25 mg/kg/dia pela via 

oral; GZL mg/kg/dia IV: Grupos de animais infectados e tratados com goyazensolida nas doses de 1, 3 

5, 9 ou 25 mg/kg/dia pela via intravenosa; INT: Grupo controle de animais infectados e não tratado. 

 

A partir da interpretação da Tabela 9, é possível observar que GZL é bastante ativa 

contra o T. cruzi, sendo observado negatividade em percentuais elevados de todos parâmetros 

parasitológicos. Durante a avaliação, foi observado, em um dos casos, negativação sorológica 

de 12,5% dos animais infectados com a cepa CL e tratados com 3 mg/kg/dia de GZL, indicando 

Cepa
Via de 

administração

Grupos 

experimentais
Sobrevida (%)

Negativação dos testes laboratoriais 

(%) Cura (%)

HC PCR ELISA

Y

Oral

BZ 100 mg/kg/dia 87,5 (7/8) 42,9 (3/7) 85,7 (6/7) 0,0 (0/7) 0%

GZL 1 mg/kg/dia 75,0 (6/8) 66,6 (4/6) 66,6 (4/6) 0,0 (0/6) 0%

GZL 5 mg/kg/dia 100,0 (8/8) 100,0 (8/8) 100,0 (8/8) 0,0 (0/8) 0%

GZL 25 mg/kg/dia 50,0 (4/8) 50,0 (2/4) 100,0 (4/4) 0,0 (0/4) 0%

IV

GZL 1 mg/kg/dia 87,5 (7/8) 85,7 (6/7) 100,0 (7/7) 0,0 (0/7) 0%

GZL 5 mg/kg/dia 50,0 (4/8) 100,0 (4/4) 100,0 (4/4) 0,0 (0/4) 0%

GZL 25 mg/kg/dia 50,0 (4/8) 75,0 (3/4) 100,0 (4/4) 0,0 (0/4) 0%

- INT 12,5 (1/8) 0,0 (0/1) 0,0 (0/1) 0,0 (0/1) 0%

CL

Oral

BZ 100 mg/kg/dia 87,5 (7/8) 85,7 (6/7) 85,7 (6/7) 57,1 (4/7) 57,1%

GZL 1 mg/kg/dia 100 (8/8) 75 (6/8) 85,7 (7/8) 0 (0/8) 0%

GZL 5 mg/kg/dia 75 (6/8) 83,3 (5/6) 66,7 (4/6) 0 (0/6) 0%

GZL 25 mg/kg/dia 87,5 (7/8) 57,1 (4/7) 100 (7/7) 0 (0/7) 0%

IV

GZL 1 mg/kg/dia 87,5 (7/8) 71,4 (5/7) 71,4 (5/7) 0 (0/7) 0%

GZL 3 mg/kg/dia 100 (8/8) 87,5 (7/8) 87,5 (7/8) 12,5 (1/8) 12,5%

GZL 9 mg/kg/dia 50 (4/8) 50 (2/4) 75 (3/4) 0 (0/4) 0%

- INT 0 (0/8) 0 (0/0) 0 (0/0) 0 (0/0) 0%
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cura parasitológica. A próxima avaliação que será feita no 240º d.p.t. poderá alterar os 

resultados de eficácia terapêutica observados no 180º d.p.t.  
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9.0 DISCUSSÃO  

Muitos avanços foram alcançados no controle da doença de Chagas em diversas regiões, 

entretanto, ainda há a necessidade de se desenvolver novas estratégias terapêuticas mais 

eficientes, seguras e acessíveis para o tratamento desta infecção (URBINA, 2009) presente em 

milhares de pacientes nos países endêmicos latino americanos e até mesmo em países não 

endêmicos (SCHMUNIS e YADON, 2010; OMS, 2016).  

Decorridos mais de 100 anos da sua descoberta, a busca por um tratamento seguro e 

eficaz para a doença de Chagas continua sendo um enorme desafio. Embora muitos avanços 

tenham sido alcançados, as opções terapêuticas disponíveis continuam sendo ainda o BZ e o 

NF. Estes compostos, apesar de serem eficazes no tratamento das fases aguda e crônica recente, 

são pouco ativos quando utilizados na fase crônica tardia da infecção, além de apresentarem 

perfis inadequados de segurança e tolerabilidade por parte do paciente (COURA e CASTRO, 

2002). As doses administradas de ambos já causam consideráveis efeitos adversos, não podendo 

ser aumentadas por esta razão. Os resultados indicam que a cura, quando obtida, é consequente 

da exaustão dos parasitos sanguíneos que não voltariam a realizar o ciclo intracelular. Dessa 

forma, é evidente a necessidade de identificar novos compostos e/ou estratégias terapêuticas 

que sejam mais eficientes, seguras e acessíveis para o tratamento da infecção por T. cruzi, 

particularmente na fase crônica da doença (URBINA, 2009), quando os parasitos ficam 

reproduzindo lentamente no interior da célula hospedeira, onde em geral são inalcançáveis 

pelos fármacos disponíveis. Por estas razões triagens mais racionais para busca de novos 

compostos quimioterapêuticos têm sido desenvolvidas a fim de se padronizar a sua busca de 

forma mais racional (ROMANHA, 2010). 

Ao longo da última década, alguns grupos de pesquisa têm avaliado algumas lactonas 

sesquiterpênicas e demonstrado suas propriedades anti-Trypanosoma cruzi (SULSEN et al., 

2008; DA SILVA et al., 2013), a exemplo de nosso grupo em relação a licnofolida isolada de 

L. trichocarpha em nanocápsulas (BRANQUINHO et al., 2014; MELLO et al., 2016). No 

presente estudo, a atividade antiparasitária da LS goyazensolida foi investigada. Foram 

realizados testes in vitro com GZL em comparação ao fármaco de referência BZ em linhagens 

H9c2 e testes in vivo com a GZL em solução, como descrita por ACUÑA (2013), frente à 

infecção experimental com as cepas Y e CL de T. cruzi em modelo murino. 

Para conhecimento inicial da atividade anti-T. cruzi da GZL, foram realizados 

experimentos in vitro, a fim de se analisar a citotoxicidade desta substância em células cardíacas 
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de mamíferos (H9c2) e descobrir as concentrações seguras para o seu uso em formas 

amastigotas do parasito. Assim, foi verificado que GZL gerou baixa citotoxicidade para esta 

linhagem celular até na concentração de 250 ng/mL nos tempos de 24 e 48h de incubação, sendo 

considerada bastante ativa e/ou tóxica se comparada ao fármaco de referência BZ, que 

apresentou citotoxicidade apenas a partir de concentrações de 12,5 µg/mL, ou seja, 50 vezes 

maior que o observado com a GZL. Estes dados são pioneiros, pois nada neste sentido foi 

encontrado na literatura. 

A partir deste experimento, foram identificadas as concentrações seguras de GZL para 

o seu uso em células infectadas com a cepa Y de T. cruzi (isolado resistente ao BZ). Foi então 

verificado que as concentrações de GZL mais elevadas (250 ng/mL e 300 ng/mL) induziram 

uma redução de cerca de 85% da infecção de células H9c2, quando foi considerado o índice 

endocítico (% de células infectadas x o número de amastigotas/célula infectadas). Este resultado 

foi similar ao encontrado com o fármaco de referência BZ em suas concentrações ativas in vitro, 

situação em que foi observada redução de 93% de seu índice endocítico. 

De fato, neste estudo a avaliação da atividade in vitro da GZL contra o T. cruzi foi 

mensurada sendo observado um valor de LC95 inferior (1,739 µg/mL) ao encontrado por 

OLIVEIRA et al., (1996) que observaram a eliminação de 100% das formas tripomastigotas 

sanguíneos da cepa Y com a GZL usada na concentração de 240 µg/mL.  É importante ressaltar 

a dificuldade em se trabalhar com GZL nestes modelos devido à sua alta atividade moduladora 

de NF-kB (fator nuclear kappa B), o que resulta em uma brusca redução da adesão celular em 

modelos in vitro (ACUÑA et al., 2013). Dessa forma, concentrações mais elevadas de GZL 

poderiam ser utilizadas sem comprometimento celular e com maior efeito tripanocida, de 

acordo com o relativo efeito dose dependência observado nas concentrações testadas, de 100 

ng/mL a 300 ng/mL. 

Como o valor de LC100 apresentado pela GZL (249,6 µg/mL) foi muito similar quando 

comparado ao valore de IC100 para tripomastigotas (240 µg/mL), foi observado que o índice de 

seletividade para tripomastigotas (IS tripo) da GZL foi bastante inferior ao se comparar ao IS 

obtido pelo BZ (1,04 e 38,91, respectivamente), sendo ambos inferiores ao IS desejado (IS > 

50). Entretanto, ao se comparar os valores de IS para amastigotas em células H9c2, nas mesmas 

condições experimentais nos dois experimentos (testes de citotoxicidade e de atividade 

tripanocida), foi observado um maior índice de seletividade, superior até mesmo quando 

comparado ao BZ (351 e 8,83, respectivamente para 24h). Segundo ROMANHA et al, (2010), 

fazendo menção à NWAKA & HUDSON, (2006), deseja-se de uma nova substância em estudo 
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um IS > 50 para que ela avance dos experimentos in vitro para os experimentos in vivo. Dessa 

forma, GZL se mostrou bastante segura para avançar para os experimentos em animais, se 

considerado os IS para amastigotas.  

Da Silva et al. (2013) observaram índices de seletividade em amastigotas do BZ e de 

outras duas LS, a Cyanopicrin e Psilostachyn A. Os valores obtidos foram de 274 para o BZ e 

de 8 para a Cyanopicrin, não sendo possível mensurar o IS da Psilostachyn A. Os experimentos 

foram feitos utilizando cultivo primário de cardiomiócitos infectados ou não pela cepa Y de T. 

cruzi, o que pode explicar a grande diferença entre os valores obtidos de IS do BZ ao se 

comparar ao trabalho aqui apresentado em células H9c2. Assim, a GZL se mostrou mais segura 

quando comparada aos IS em amastigotas obtidos por outras LS, e ainda em relação ao BZ. 

GUEDES-DA-SILVA et al, (2016) observaram valores de IS em amastigotas para BZ 

de 51, utilizando cultivo primário de células cardíacas embrionárias. Estes resultados, aliados 

aos aqui obtidos e por DA SILVA et al. (2013), demonstram a alta variação do efeito de BZ 

quando avaliado em diferentes linhagens celulares e protocolos experimentais. 

Quanto aos parâmetros de toxicidade aguda in vivo, foi observado maior sensibilidade 

nos camundongos machos quando comparados às fêmeas ao serem tratados com GZL, sendo 

aqueles os únicos a apresentarem mortalidade no teste de DMT. Em geral, não foram 

observadas diferenças significativas quanto aos parâmetros biológicos/hematológicos 

avaliados. Apenas o grupo tratado com GZL 50 mg/kg IV apresentou uma pequena variação 

quanto aos níveis de creatinina, demonstrando nefrotoxicidade, onde valores elevados de ureia 

e creatinina plasmática podem indicar insuficiência renal (LEITE e et al., 2009). Nos estágios 

iniciais da insuficiência renal, a secreção de creatinina pode estar aumentada (ASNA e et al., 

2005). 

 Considerando os resultados promissores dos experimentos in vitro e o da toxicidade 

aguda in vivo até o presente momento, deu-se início à etapa seguinte deste estudo, que foi a 

avaliação do efeito da GZL em solução no tratamento de camundongos Swiss infectados pela 

cepa Y de T. cruzi (isolado resistente ao BZ). As diferentes doses de GZL utilizadas neste estudo 

foram escolhidas de acordo com os resultados obtidos em experimentos prévios em 

camundongos, utilizando esta mesma cepa de parasitos, pelo chamado “teste rápido” de 

susceptibilidade anti-T. cruzi, com a mesma formulação de GZL, onde o efeito do tratamento 

em apenas cinco dias (teste rápido) sobre a curva de parasitemia diária foi avaliado por 10 dias 

a partir do período pré-patente, segundo (FILARDI e BRENER (1984) modificado e citado por 

ROMANHA et al., (2010). Para tal, foram testadas concentrações crescentes e logarítmicas de 
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GZL (0,5 mg/kg/dia, 5,0 mg/kg/dia e 50 mg/kg/dia) para observação de seu impacto na redução 

da parasitemia. Foi observado que as menores doses de GZL geraram os melhores efeitos na 

redução da parasitemia, o que levou à escolha das doses de 1,0 mg/kg/dia; 5,0 mg/kg/dia e 25 

mg/kg/dia pelas vias oral e IV no prosseguimento de sua avaliação no “teste longo” ou clássico 

(Brener, 1962) de atividade terapêutica da GZL em modelo murino. 

De forma semelhante, ao se analisar os resultados obtidos no tratamento dos animais, 

também infectados pela cepa Y de T. cruzi, por 20 dias consecutivos (teste longo ou clássico), 

que receberam as doses diárias escolhidas pelo teste rápido no qual a parasitemia foi avaliada 

até completa negativação do ESF, foi novamente observado melhor efeito na redução da 

parasitemia nos animais tratados com as doses menores de GZS, ou seja, de 5,0 mg/kg/dia pela 

via oral e 1,0 mg/kg/dia pela via IV. Tal fato, também observado no teste rápido, pode estar 

relacionado à potente atividade moduladora de NF-kB pela GZL em doses mais elevadas, que 

podem estar potencializando um efeito negativo no combate da GZL à infecção pelo 

acometimento simultâneo do sistema imune, uma vez que nas células imunocompetentes a 

ativação desta via induz a transcrição de uma gama de genes, como os de citocinas (TNF, IL-

1beta, IL-2, IL6, IL-12), moléculas de adesão (VCAM, ICAM) e enzimas (iNOS – sintase de 

óxido nítrico induzida; COX – ciclooxigenase), todos essenciais à montagem de uma resposta 

imune, tanto inata quanto adaptativa à  infecção por T. cruzi (O’NEILL e KALTSCHMIDT, 

1997). Dessa forma, as menores doses de GZL geraram os melhores resultados, possivelmente 

devido ao fato de seu efeito tripanocida ter se sobressaído ao efeito que ela é capaz de exercer 

sobre NF-kB. 

Ao se fazer a avaliação pós-terapêutica dos animais infectados pela cepa Y (isolado 

resistente ao BZ), considerando o critério de cura clássico (MS, 2016) cuja definição de cura 

está atrelada à negativação da sorologia (ELISA) que ocorre muito tardiamente (KRETTLI e 

BRENER, 1982), nenhum animal foi considerado curado. No entanto, foi observado que a GZL 

administrada nas doses de 5,0 mg/kg/dia pela via oral e 1,0 mg/kg/dia pela via IV, durante 20 

dias consecutivos na fase aguda da infecção pela cepa Y de T. cruzi, reduziram a parasitemia 

(ASC e PMP) e mantiveram a sobrevida de 100% dos animais, diferente do observado nos 

animais INT (12,5%), sendo estes resultados comparáveis ao obtido com o fármaco de 

referência BZ, testado paralelamente. Em alguns tratamentos, houve negativação de 100% de 

todos os parâmetros parasitológicos avaliados, incluindo a hemocultura e a PCR, importantes 

parâmetros parasitológicos empregados na determinação do fracasso terapêutico (COURA E 

CASTRO, 2002) especialmente no modelo camundongo, que é o modelo animal mais usado 
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nos estudos experimentais de biologia de T. cruzi (LANA, 2017) e em testes de novas opções 

terapêuticas (BRENER, 1962). Estes dados demonstraram a grande capacidade da GZL de 

reduzir a infecção em relação ao BZ. Ainda, para aqueles animais tratados com GZL 5 

mg/kg/dia via oral, todos os parâmetros parasitológicos se mantiveram repetidamente negativos 

em todas as avaliações, o que é um ótimo indicativo de uma terapia eficaz principalmente 

considerando que se trata de um isolado da cepa Y resistente ao BZ. 

Nos animais infectados pela cepa CL e tratados com a GZL nas diferentes doses 

avaliadas, foi possível observar uma diminuição significativa dos níveis de parasitemia em 

relação ao grupo INT, principalmente naqueles tratados com as menores dosagens (1 mg/kg/dia 

pela via oral). Este resultado sugere, mais uma vez, a relação entre as altas dosagens de GZL e 

o efeito prejudicial ao sistema imunológico pela ação em NF-kB. Foi ainda observado na 

avaliação feita até o 180º d.p.t. que dois dos sete grupos tratados (GZL 1 mg/kg/dia oral e GZL 

3 mg/kg/dia IV) apresentaram sobrevida de 100% dos animais, enquanto no grupo tratado com 

BZ a sobrevida foi de 87,5%. Entretanto, apesar de alguns dos animais apresentarem resultados 

parasitológicos positivos em algum momento ao longo das avaliações, em todos os grupos 

testados, um animal do grupo tratado com a GZL 3 mg/kg/dia pela via IV obteve resultados de 

densidade ótica (D.O.) abaixo do ponto de corte na avaliação da sorologia, acompanhado de 

resultados parasitológicos repetidamente negativos, sendo considerado o único animal tratado 

com GZL e curado segundo o critério de cura clássico (MS, 2016), correspondendo a um índice 

de cura de 12,5% neste grupo.  Este animal foi o único a apresentar parasitemia patente apenas 

nos dois primeiros dias de tratamento. Por outro lado, o tratamento com BZ avaliado em 

paralelo, apresentou cura em 57,1% dos animais. Este percentual de cura corresponde a uma 

cepa de T. cruzi parcialmente resistente ao tratamento com BZ e não sensível, quando o índice 

de cura esperado seria de 67 a 100%. É importante ressaltar que os experimentos feitos com a 

cepa CL só foram avaliados até 180 dias pós-tratamento. Nova avaliação será realizada aos 240 

d.p.t. para verificar a tendência dos resultados já obtidos. O que pode ser considerado até agora 

é que a GZL em sua forma livre, em ausência de formulações mais elaboradas, apresentou ação 

tripanocida no modelo murino em pelo menos um animal, o que mostra sua potencial ação 

terapêutica que merece ser melhor explorada.  

Voltando aos estudos iniciais in vitro de várias LS realizados por OLIVEIRA et al. 

(1996), CHIARI et al. (1991); CHIARI et al. (1996) pode ser verificado que a GZL se 

apresentou como a mais ativa lactona sobre formas epimastigotas e tripomastigotas. Os 

resultados de sobrevida dos animais tratados com GZL, aqui encontrados, são semelhantes aos 
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descritos por BRANQUINHO et al. (2014) tratados com a LS licnofolida (LIC livre) que 

demonstraram, empregando formulações nanoestruturadas (nanocápsulas), uma forte atividade 

desta lactona frente ao T. cruzi, o que em conjunto estimulam a continuidade e aprimoramento 

de nossos estudos com a GZL, empregando formulações mais elaboradas. 

Em diversos estudos com a LS licnofolida livre desenvolvidas por nosso grupo 

(BRANQUINHO et al., 2014 e 20116), tão ativa em formulações nanoestruturadas 

(nanocápsulas), nunca registraram cura parasitológica em modelo murino infectado por cepas 

de perfis distintos de resistência/susceptibilidade ao tratamento com o BZ e NF, o que revela 

um potencial efeito terapêutico da GZL para o T. cruzi a ser explorado posteriormente. 

SULSEN et al., (2013) também avaliaram a atividade de outra lactona sesquiterpênica, 

a cumarin, na dose de 1,0 mg/kg/dia, e obtiveram resultados similares aos aqui encontrados 

com a cepa Y de T. cruzi, com redução da parasitemia, manutenção da sobrevida em níveis 

semelhantes ao tratamento clássico com BZ (100mg/kg/dia, via oral, 20 dias consecutivos), mas 

sem demonstrar cura segundo o critério de cura clássico proposto pelo MS (2016) que atrela a 

cura à negativação da sorologia (ELISA).  

Um estudo realizado por Dorim (2010, trabalho não publicado) observou, ao se analisar 

a LS eremantolida livre e nanoencapsulada, que a sua administração pela via oral não foi eficaz 

na quimioterapia da doença de Chagas experimental em modelo murino, e que sua 

administração pela via IV revelou uma baixa atividade da substância, até mesmo em avaliações 

da parasitemia (resultados não publicados). 

DA SILVA et al. (2013), avaliou a atividade de duas lactonas sesquiterpênicas, a 

psilostachyin A e cynaropicrin, utilizando as cepas Y e Colombiana de T. cruzi. Não foram 

observadas atividade tripanocida significativa em comparação ao fármaco de referência BZ, e 

que seu uso não foi capaz de impedir a mortalidade dos animais no período de avaliação pós-

tratamento. 

Assim como descrito por LANA e MARTINS-FILHO (2015), uma das questões mais 

relevantes na avaliação da eficácia terapêutica da DCh é a falta de ferramentas para identificar 

e certificar a cura parasitológica definitiva. Dessa forma, novas metodologias deverão ser 

empregadas naqueles animais com testes parasitológicos repetidamente negativos e apenas 

testes sorológicos positivos, a fim de se certificar se a permanência de anticorpos encontrados 

indica a presença de uma infecção ativa, ou se se trata de anticorpos de memória circulantes, 

que se mantêm elevados durante longos períodos, ou até de outra natureza (KRETTLI, 2009).  
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Estas avaliações por novas metodologias são estimuladas principalmente pelos 

resultados encontrados no tratamento da cepa CL com a dose de GZL 3 mg/kg/dia, onde a 

negativação de um dos camundongos pelo método sorológico convencional trouxe a 

expectativa da existência de novos casos de cura a ser verificado em avaliação mais tardia que 

será realizada aos 240 d.p.t., ou adotando-se métodos alternativos 

 Assim, para complementar tal avaliação, a metodologia de q-PCR de alta sensibilidade, 

será empregada na análise do tecido cardíaco dos animais, para melhor elucidação dos 

resultados encontrados. Esta metodologia será a de escolha entre os métodos parasitológicos 

empregados na avaliação pós-tratamento, uma vez que LANA e MARTINS-FILHO (2015), 

tomando em conjunto todas as metodologias disponíveis para o monitoramento pós-terapêutico 

na DCh em humanos e em modelos experimentais, descreveram que a ordem decrescente 

natural de negativação pós-tratamento é: xenodiagnóstico/hemocultura > PCR (sangue > 

tecidos) > qPCR (sangue > tecidos) > sorologia não convencional > sorologia convencional. 

 A análise histopatológica do tecido cardíaco dos animais que apresentaram todos os 

exames parasitológicos negativos será também realizada para avaliação de presença ou ausência 

de ninhos de amastigotas, lesões inflamatórias e fibrose dos animais tratados com GZL, em 

comparação àqueles tratados com BZ e controle (INT). 
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10.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A GZL apresentou uma relação concentração/efeito positiva nos testes de citotoxicidade 

in vitro avaliados (testes de MTT e VN) apresentando, quando associadas à atividade 

tripanocida em amastigotas de células H9c2, um índice de seletividade de 351, maior que o 

desejado para compostos seguros que possam prosseguir nos ensaios in vivo (IS >50). 

O uso da GZL se mostrou segura quando avaliada em ensaios de toxicidade aguda em 

camundongos saudáveis por 14 dias, apresentando toxicidade apenas em uma das doses testadas 

(50 mg/kg/dia IV) em camundongos fêmeas quanto à concentração de creatinina sérica. Foi 

observado no grupo de camundongos machos tratados com a dose de 5 mg/kg/dia pela via oral, 

diferença significativa quanto à quantidade de hemácias e no grupo tratado com 25 mg/kg/dia 

IV pela via oral quanto à taxa de hemoglobina, que se apresentaram diminuídas; 

Foi observado que GZL em formulações de DMSO/Cremophor/H2O se mostrou ativa 

contra o T. cruzi em modelo murino, principalmente nas menores doses testadas, sendo a melhor 

atividade terapêutica relacionada aos menores níveis de parasitemia no ESF, maiores 

percentuais de negativação dos exames parasitológicos avaliados (HC e PCR), à redução da 

reatividade sorológica em alguns casos, e que este efeito se dá provavelmente relacionado à sua 

forte atividade em NF-kB. 

Os resultados até então obtidos em camundongos infectados com a cepa Y de T. cruzi 

(isolado resistente ao BZ) avaliados 240 d.p.t. ou com a cepa CL de T. cruzi sensível ao BZ, 

avaliados apenas até 180º d.p.t. e tratados com GZL indicam que a atividade desta substância 

poderá ser ainda maior do que o até então já revelado. 

O conjunto de resultados confirmam que a LS goyazensolida apresenta importante 

atividade anti-T. cruzi e que GZL merece ser melhor explorada em estudos posteriores. 
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11.0 CONCLUSÃO 

Ao final deste trabalho, concluímos que a GZL foi bastante ativa in vitro e in vivo contra 

o T. cruzi. Os resultados obtidos confirmam a potencial atividade tripanocida da GZL 

demonstrada pela negatividade dos parâmetros parasitológicos (ESF, HC e PCR) e queda 

discreta dos níveis sorológicos ou negatividade rara e isolada observada por meio da técnica de 

ELISA empregados na avaliação pós-tratamento dos animais em função do perfil de 

resistência/susceptibilidade ao tratamento das cepas de T. cruzi estudadas e do período de 

avaliação pós-tratamento, estimulando a evolução dos estudos no sentido de avaliar novas 

formulações mais elaboradas com GZL para melhorar os resultados alcançados.  
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12.0 PERSPECTIVAS 

As análises histopatológicas do fígado e rim dos animais provenientes do experimento 

de toxicidade aguda estão em andamento.  

Serão ainda realizadas avaliações histopatológicas no tecido cardíaco dos animais que 

apresentaram todos os testes parasitológicos repetidamente negativos, assim como a avaliação 

da q-PCR neste órgão. 

Por fim, esperamos evoluir nas pesquisas com GZL visando novas formulações mais 

elaboradas empregando a nanotecnologia, visando melhorar seus parâmetros biológicos e de 

farmacocinética, aumentando sua potência e eficácia frente à infecção pelo T. cruzi, assim como 

já foi demonstrado pelo nosso grupo utilizando outra LS, a licnofolida (Branquinho et al., 2014, 

Mello et al., 2016).  

Estudos de toxicidade crônica e farmacocinética também serão realizados, tanto na GZL 

em sua forma livre, quando nas possíveis novas formulações que forem empregadas em seu 

uso. 
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