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RESUMO 

O presente estudo avaliou a eficácia, farmacocinética (PK), biodistribuição (BD), dose 

proporcionalidade (DP), farmacocinética populacional (POPPK) e a relação entre a 

farmacocinética/farmacodinâmica (PK/PD) de novas estratégias terapêuticas com 

benznidazol (BNZ) em camundongos Swiss. O estudo foi dividido em dois capítulos. O 

capítulo I determina a eficácia de diferentes abordagens terapêuticas utilizando BNZ frente 

à infecção com diferentes cepas do Trypanosoma cruzi. O capítulo II analisa a PK e a BD 

do BNZ, utilizando-se da POPPK desse fármaco em camundongos sadios.  No capítulo I foi 

avaliada a eficácia terapêutica do BNZ em três abordagens: na Abordagem I a eficácia do 

tratamento com BNZ nas doses de 40 e 20 mg/kg/dia por 20 dias durante a infecção aguda 

(IA) e crônica (IC) pela cepa Y; na Abordagem II a eficácia do tratamento com complexos 

nanoconjugados de benznidazol:ciclodextrina (BNZ:HPβCD) nas doses de 40 e 20 

mg/kg/dia por 20 dias durante a IA pela cepa Y e na Abordagem III a eficácia do tratamento 

com BNZ nas doses de 100 e 40 mg/kg/dia por 20 e 40 dias durante a IA pela cepa Y e 

durante a IA e IC pelas cepas Be-78 e VL-10. Nas duas primeiras abordagens, os resultados 

mostram que o tratamento durante a IA pela cepa Y com as doses de 40 e 20 mg/kg/dia de 

BNZ e BNZ:HPβCD é capaz de suprimir a parasitemia e prevenir a mortalidade, mas não 

demonstra capacidade de cura. Por outro lado, o tratamento com BNZ 40 mg/kg/dia por 20 

dias durante a IC curou 100% dos camundongos. Na terceira sequência de experimentos, os 

animais infectados pela cepa Be-78 e tratados com BNZ 100 mg/kg/dia por 20 dias ou 40 

dias e BNZ 40 mg/kg/dia por 40 dias na IA apresentaram porcentagem de cura semelhantes 

(100 e 87%). Já na IC, o tratamento com BNZ 100 mg/kg/dia por 20 dias e BNZ 40 

mg/kg/dia por 40 dias mostrou 75 e 86% de cura, respectivamente. Os camundongos na IA 

pela cepa Y apresentaram falha terapêutica quando tratados com BNZ em dose reduzida e 

eficácia de 75 e 87% quando tratados com a dose de 100 mg/kg/dia por 20 e 40 dias, 

respectivamente. Por fim, o tratamento com BNZ 100 mg/kg/dia por 40 dias em 

camundongos infectados pela cepa VL-10 possibilitou a cura de 12% na IA e 62% na IC. 

Na dose de 40 mg/kg/dia por 40 dias (IC), o tratamento apresentou 25% de cura. Dessa 

forma, a primeira parte desse trabalho demonstrou que a IC mostra-se ser mais facilmente 

tratável e a resposta terapêutica ao BNZ parece não ser dose-dependente. No capítulo II foi 

realizado um estudo de PK, BD, DP e POPPK dos tratamentos com BNZ nas doses de 100 e 

40 mg/kg/dia por 20 e 40 dias e 200 mg/kg/dia por 20 dias. Amostras de sangue, cérebro, 

cólon, coração e fígado foram coletadas em 0,16; 0,33; 0,5; 1; 2; 3; 6 e 12 h após a 

administração oral do fármaco. A análise de POPPK foi realizada empregando o programa 

NONMEN v.7. O modelo monocompartimental com absorção de primeira ordem e 

eliminação linear foi o que melhor descreveu a PK do BNZ. A ASC e Cmax são dose-

proporcionais, confirmando a linearidade na PK do BNZ. O BNZ se distribui de maneira 

ampla sendo encontrado, em todos os órgãos analisados, com exceção do fígado. A 

exposição ao BNZ no cérebro, cólon e coração são dose–proporcionais. A razão de 

penetração tecidual foi de 4˗26% dependendo do tratamento realizado, o que permite inferir 

uma limitada e errática BD do fármaco. O modelo não-linear de efeitos mistos demonstrou 

ser preciso e com capacidade preditiva adequada para análise de POPPK do BNZ. A dose e 

tempo de tratamento não influenciam os parâmetros farmacocinéticos populacionais do 

BNZ em camundongos. O clearance sofre influência alométrica da co-variável peso. Não 

foi possível estabelecer uma relação direta entre a PK/PD. 
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ABSTRACT 

The present study evaluated the efficacy, pharmacokinetics (PK), biodistribution (BD), dose 

proportionality (DP), population pharmacokinetics (POPPK) and the relation between the 

pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PD) of benznidazole (BNZ) new therapeutic 

strategies in Swiss mice. The study was divided into two chapters. Chapter I determines the 

efficacy of different therapeutic approaches using BNZ against infection with different 

Trypanosoma cruzi strains. Chapter II analyzes the PK and BD of the BNZ, using the 

POPPK of this drug in healthy mice. In Chapter I, the BNZ therapeutic efficacy was 

evaluated in three approaches: in Approach I, the treatment efficacy of BNZ at doses of 40 

and 20 mg/kg/day for 20 days during acute (IA) and chronic infection (IC) by the Y strain; 

in Approach II the treatment efficacy of nanoconjugate benznidazole:cyclodextrin 

(BNZ:HPβCD) complexes at doses of 40 and 20 mg/kg/day for 20 days during IA by the Y 

strain and in Approach III, the treatment efficacy of BNZ treatment was evaluated at doses 

of 100 and 40 mg/kg/day for 20 and 40 days during IA by the Y strain and during IA and IC 

by the Be-78 and VL-10 strains. In the first two approaches, the results show that treatment 

during IA by the Y strain at doses of 40 and 20 mg/kg/day of BNZ and BNZ:HPβCD is able 

to suppress parasitemia and prevent mortality, but does not demonstrate cure ability. On the 

other hand, the treatment with BNZ 40 mg/kg/day for 20 days during IC cured 100% of the 

mice. In the third sequence of experiments, animals infected by the Be-78 strain and treated 

with BNZ 100 mg/kg/day for 20 days or 40 days and BNZ 40 mg/kg/day for 40 days in IA 

had similar cure percentages (100 and 87%). In IC, the treatment with BNZ 100 mg/kg/day 

for 20 days and BNZ 40 mg/kg/day for 40 days showed 75 and 86% of cure, respectively. 

The mice in the IA by the Y strain presented therapeutic failure when treated with BNZ at 

reduced dose and efficacy of 75 and 87% when treated at the dose of 100 mg/kg/day for 20 

and 40 days, respectively. Finally, the treatment with BNZ 100 mg/kg/day for 40 days in 

mice infected by the VL-10 strain allowed a cure of 12% in IA and 62% in IC. In the dose 

of 40 mg/kg/day for 40 days (IC), the treatment showed 25% of cure. Thus, the first part of 

this study demonstrated that IC appears to be more easily treatable and the therapeutic 

response to BNZ appears to be non-dose-dependent. In Chapter II, a study of PK, BD, DP 

and POPPK of BNZ treatments was performed at doses of 100 and 40 mg/kg/day for 20 and 

40 days and 200 mg/kg/day for 20 days. Samples of blood, brain, colon, heart and liver 

were collected at 0.16; 0.33; 0.5; 1; 2; 3; 6 and 12 h after oral administration of the drug. 

The POPPK analysis was performed using the NONMEN v.7 program. The 

monocompartmental model with absorption of first order and linear elimination was the one 

that best described BNZ PK. The AUC and Cmax are dose-proportional, confirming the 

linearity in the BNZ PK. The BNZ is widely distributed and found in all analyzed organs, 

with the exception of the liver. The BNZ exposure in the brain, colon, and heart are dose-

proportional. The tissue penetration ratio was 4-26% depending on the treatment performed, 

which allows inferring a limited and erratic BD of the drug. The non-linear model with 

mixed-effects was shown to be accurate and with adequate predictive capacity for BNZ 

POPPK analysis. The dose and time of the treatment do not influence the population 

pharmacokinetic parameters of BNZ in mice. The clearance undergoes allometric influence 
of the co-variable weight. It was not possible to establish a direct relation between PK/PD.  
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INTRODUÇÃO 

A doença de Chagas é uma tripanossomíase causada pelo Trypanosoma cruzi, 

sendo endêmica na América Latina e, devido a sua relação direta com o ciclo pobreza-

doença, é considera uma doença tropical negligenciada.  

A infecção pelo T. cruzi pode ocorrer por diferentes vias: nos países endêmicos, 

a via vetorial e congênita são as principais formas de infecção, enquanto nos países não-

endêmicos a transfusão sanguínea e o transplante de órgãos são as mais importantes. 

Além disso, nos últimos anos, estudos têm demonstrado a relevância da contaminação 

por via oral nas áreas onde há a circulação do parasito na natureza. O indivíduo, uma 

vez infectado pelo T. cruzi, passa por uma fase inicial denominada aguda, que na 

maioria das vezes é assintomática, e, posteriormente, para a fase crônica. Esta fase 

tardia, pode ser assintomática por toda a vida ou evoluir para a forma sintomática com 

danos cardíacos e/ou digestivos. 

Existem dois antiparasitários para o tratamento da infecção pelo T. cruzi: o 

benznidazol (BNZ) e o nifurtimox. Entretanto, a nível global, o BNZ é o fármaco de 

escolha e o único disponibilizado pelo governo brasileiro. O BNZ mostra-se efetivo no 

tratamento da fase aguda, entretanto na fase crônica sua efetividade é bastante discutida 

e o mesmo apresenta efeitos adversos elevados e frequentes, o que muitas vezes impede 

a continuidade do tratamento. Além disso, a eficácia depende das diferentes populações 

do T. cruzi, que varia de uma região geográfica a outra.  

Poucas substâncias foram testadas contra o T. cruzi ao longo dos anos e, apesar 

de por um período os inibidores da biossíntese de ergosterol (ravuconazol, posaconazol 

etc) terem sido vistos como promissores, após o fracasso destes em ensaios clínicos 

recentes os derivados nitroheterocíclicos (benznidazol e nifurtimox) voltaram a ser 

considerados a melhor opção para combater essa parasitose.  

Como o BNZ é o tratamento de referência para pacientes infectados pelo T. 

cruzi, apesar de possuir certa toxicidade e eficácia dependente da cepa e da fase de 

infecção, a busca por estratégias que melhorem sua eficácia terapêutica, seja através da 

terapia combinada, da alteração do esquema terapêutico ou da reformulação do mesmo 

passa a ser de grande valia. 
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Nesse sentido, o presente estudo avaliou a eficácia, a farmacocinética, a 

biodistribuição e a dose proporcionalidade (nas doses de 40, 100 e 200 mg/Kg/dia) do 

fármaco BNZ em camundongos Swiss. O estudo foi dividido em dois capítulos. O 

capítulo I determina a eficácia de diferentes abordagens terapêuticas utilizando BNZ 

frente à infecção experimental com diferentes cepas do T. cruzi e o capítulo II analisa a 

farmacocinética e a distribuição tecidual do BNZ, bem como a farmacocinética 

populacional e simulações computacionais desse fármaco em camundongos sadios. Por 

fim, há a associação dos dados de eficácia e farmacocinética do benznidazol e análise da 

validade do camundongo como modelo experimental para os testes de quimioterapia da 

doença de Chagas. 
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OBJETIVO GERAL 

Avaliar a eficácia, farmacocinética e a relação farmacocinética/farmacodinâmica 

de novas estratégias para o tratamento da infecção experimental pelo T. cruzi 

empregando benznidazol. 
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Capítulo I 

Eficácia de novas estratégias para o tratamento 

com benznidazol da infecção aguda e crônica 

de camundongos Swiss infectados por 

diferentes cepas do T. cruzi 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A doença de Chagas 

Em 1909, após ser enviado por Oswaldo Cruz ao norte do estado de Minas 

Gerais, Carlos Chagas publicou um estudo sobre o patógeno, o vetor, os hospedeiros, a 

epidemiologia e as manifestações clínicas de uma doença infecciosa que acometia os 

operários da Estrada de Ferro Central do Brasil (CHAGAS, 1909). Em homenagem aos 

pesquisadores, o agente etiológico foi denominado Trypanosoma cruzi e a enfermidade 

em questão recebeu o nome de doença de Chagas. Esta, por ter uma endemicidade 

exclusiva da América Latina, também é conhecida como tripanossomíase americana 

(WHO, 2015). Entretanto, pacientes infectados pelo T. cruzi são encontrados em países 

endêmicos e não endêmicos e em praticamente todos os continentes (ANTINORI et al., 

2017; GASCON et al., 2010; SCHMUNIS & YADON, 2010). 

Nas áreas endêmicas, a infecção vetorial ocorre durante ou após o repasto 

sanguíneo do triatomíneo, chamado no Brasil de “barbeiro” (CHAGAS, 1909). Políticas 

no Cone Sul que englobam o combate ao vetor, o controle dos bancos de sangue e 

campanhas de educação voltadas à saúde pública diminuíram em mais de 70% novas 

transmissões (MONCAYO, 2003). Em 1981, cerca de 20 milhões de pessoas estavam 

infectadas pelo protozoário, esse número caiu para cerca de 10 milhões em 2009 (WHO, 

2010), 7 milhões em 2015 (WHO, 2015) e encontra-se em 6˗7 milhões (WHO, 2017). 

No Brasil, com o controle do Triatoma infestans (principal vetor) e dos bancos de 

sangue, a transmissão por via oral (ingestão de alimentos contaminados) tornou-se um 

importante mecanismo de transmissão (DIAS, 2007; SILVEIRA & DIAS, 2011). 

Atualmente, cerca de 75 milhões de pessoas estão em risco de serem infectadas pelo T. 

cruzi em todo mundo (WHO, 2017). 

A doença de Chagas figura entre as doenças tropicais negligenciadas e, assim 

como as demais, é uma enfermidade de clima tropical diretamente relacionada à má 

condição de moradia, proveniente de uma sociedade com baixo desenvolvimento 

socioeconômico, sem voz política e com reduzida visibilidade perante o resto do mundo 

(WHO, 2010). Devido à internacionalização das relações humanas e ao intenso fluxo 

migratório da população latino-americana, a infecção pelo T. cruzi não mais se limita ao 

continente americano, sendo cada vez maior a notificação de casos em áreas não 
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endêmicas como América do Norte, Europa, Austrália e Japão (GASCON et al., 2010; 

RASSI et al., 2010; SCHMUNIS & YADON, 2010). Nessas regiões, a infecção vetorial 

perde a importância e a transfusão sanguínea, o transplante de órgãos e a transmissão 

vertical passam a ser as principais vias de contaminação (PIRON et al., 2008; 

SCHMUNIS, 2007). Assim, a infecção pelo T. cruzi é um problema de saúde pública 

global emergente. 

A doença de Chagas é caracterizada por uma fase inicial, aguda, e uma fase 

tardia, crônica. Na fase aguda a sintomatologia quando existe é inespecífica (com 

exceção dos chagomas de inoculação e sinal de Romaña), a parasitemia é patente e 5-

10% dos pacientes apresentam miocardite ou meningoencefalite severa que podem levar 

ao óbito (ANDRADE, 1985). Após um período de cerca de 2-4 meses tem início a fase 

crônica, caracterizada por parasitemia subpatente, que pode apresentar-se como 

assintomática (indeterminada) ou sintomática (PRATA, 2001).  

A forma assintomática da infecção crônica pelo T. cruzi abrange 60-70% dos 

indivíduos infectados (RASSI; RASSI; MARIN-NETO, 2010). Esses, apesar de 

sorologicamente positivos, não apresentam alterações no eletrocardiograma e nos 

exames radiológicos do coração, esôfago e cólon. Entretanto, alguns desses pacientes 

quando submetidos à avaliação mais ampla e testes mais sensíveis (ergometria, 

ecocardiografia, entre outros) apresentem anormalidades de baixa intensidade e 60% 

das biópsias endomiocárdicas revelam lesões focais (PRATA, 2001). Além disso, é 

relatada baixa morbidade e o paciente é capaz de realizar qualquer tipo de atividade 

(PRATA, 2001), exceto ações que colocam em risco a vida de terceiros, pois pode 

ocorrer morte súbita nesta fase da infecção (LOPES, 1999; LOPES et al., 1995). 

Após um longo período de latência clínica, 1030 anos, 20-30% dos pacientes 

irão desenvolver a forma cardíaca e 10% a forma digestiva ou mista da doença de 

Chagas (RASSI; RASSI; MARIN-NETO, 2010; BRENER, 1987). Na forma cardíaca o 

paciente desenvolverá cardiomegalia, arritmias ou insuficiência cardíaca congestiva 

devido à miocardiopatia inflamatória fibrosante, que resultará em danos permanentes ao 

coração, sendo frequentes os casos de morte súbita (ANDRADE, 1985). A forma 

digestiva é caracterizada por uma redução dos movimentos peristálticos, disfagia e o 

desenvolvimento do megacólon e/ou megaesôfago (PRATA, 2001; BRENER, 1987).  



PERIN, L.                                                                                Capítulo I: INTRODUÇÃO 

7 

 

1.2. O tratamento da infecção pelo Trypanosoma cruzi 

O nifurtimox (NFX) e o benznidazol (BNZ) são os únicos fármacos disponíveis 

para o tratamento da infecção pelo T. cruzi. Ao se comparar esses dois medicamentos, a 

terapêutica com NFX apresenta efeitos adversos mais intensos e em maior proporção 

(BERN, 2011; COURA; DE CASTRO, 2002). Frente a essa realidade, o BNZ é o 

tratamento padrão (RASSI; RASSI; MARIN-NETO, 2010). Todavia, um fármaco ideal 

para o tratamento da infecção pelo T. cruzi não deve apresentar efeitos colaterais ou 

teratogênicos, deve promover a cura parasitológica para casos agudos e crônicos, ser 

eficaz em dose única ou em poucas doses, ser de baixo custo para o paciente, não ser 

necessário internação hospitalar e não induzir resistência (COURA & DE CASTRO, 

2002). Sendo assim o BNZ é o tratamento de referência para a infecção pelo T. cruzi, 

mas não é o fármaco ideal. 

Durante o tratamento com BNZ podem surgir reações adversas relativamente 

frequentes como dermatites com erupção cutânea, febre, edema, linfadenopatias, dor 

muscular e nas articulações; e efeitos colaterais mais graves como depressão de medula 

óssea, trombocitopenia púrpura, agranulocitose, polineuropatia, parestesia e polineurite 

dos nervos periféricos (COURA & DE CASTRO, 2002). Os metabólitos provenientes 

da biotransformação do BNZ, apesar de combater o protozoário, são os responsáveis 

pelo surgimento de efeitos secundários tóxicos para o hospedeiro (CASTRO et al., 

2006). Quanto ao seu efeito teratogênico, não há estudos na literatura que comprovem 

seu uso seguro, não sendo assim recomendado o tratamento de gestantes. 

O tratamento com BNZ na fase aguda da infecção proporciona elevada 

percentagem de cura, além de reduzir a letalidade da doença e o agravamento do quadro 

clínico (BERN, 2011; CANÇADO, 2002; BAHIA-OLIVEIRA et al., 2000). Recém-

nascidos infectados pelo T. cruzi são tratados após o sexto mês de nascimento e são 

encontradas altas percentagens de cura (CHIPPAUX et al., 2010; SCHIJMAN et al., 

2003; BLANCO et al., 2000; RUSSOMANDO et al., 1998). Além disso, o tratamento 

de mulheres na fase crônica da infecção e em idade reprodutiva é efetivo para prevenir a 

transmissão congênita (FABBRO et al., 2014; SOSA-ESTANI; CURA; VELAZQUEZ, 

2009). Por fim, estudos demonstram os benefícios de se tratar a doença de Chagas 

crônica recente, principalmente entre crianças e adolescentes, por apresentarem alta 
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eficácia terapêutica (ANDRADE et al., 2004; STREIGER et al., 2004; SILVEIRA; 

CASTILLO; CASTRO, 2000; DE ANDRADE et al., 1996).   

Apesar de ser mais facilmente tratada com o BNZ e detectada pelas técnicas 

parasitológicas, o fato da fase aguda da doença ser de curta duração e com 

sintomatologia inespecífica faz com que uma reduzida porcentagem dos indivíduos 

infectados pelo T. cruzi seja diagnosticada durante este período. A maior parte dos 

pacientes serão diagnosticados com a doença na fase crônica, quando em geral já 

apresentam alterações clínicas e/ou sintomas da doença, e só então serão medicados.  

Diversos estudos demonstram que o tratamento na fase crônica da doença de 

Chagas é capaz de curar uma reduzida parcela dos pacientes (MACHADO-DE-ASSIS 

et al., 2013; CANÇADO, 2002; BRAGA et al., 2000; LAURIA-PIRES et al., 2000; DE 

OLIVEIRA FERREIRA, 1991;). Embora fortemente criticado em publicação posterior 

devido a questões como não separação dos resultados por área demográfica, restrição do 

estudo a pacientes com cardiopatia estabelecida e escolha dos critérios a serem 

avaliados  (RASSI JR; MARIN NETO; RASSI, 2017), resultados do Randomized Trial 

of Benznidazole for Chronic Chagas’ Cardiomyopathy (BENEFIT), primeiro estudo 

duplo-cego randomizado sobre o tratamento de pacientes chagásicos crônicos, mostram 

que o tratamento com BNZ de pacientes com cardiopatia chagásica estabelecida não é 

capaz de retardar a evolução cardíaca clínica (MORILLO et al., 2015). O que corrobora 

com um estudo prévio, onde havia sido reportado que pacientes sintomáticos 

(cardíaco/digestivo) tratados com BNZ não apresentam os mesmos benefícios sobre a 

evolução clínica em relação aos pacientes tratados na forma indeterminada (DE LANA 

et al., 2009). Entretanto, outros estudos demonstram que o tratamento tardio reduz os 

níveis parasitários e apresenta efeito protetor sobre a evolução clínica da doença 

(VIOTTI et al., 2014; MACHADO-DE-ASSIS et al., 2013, FABBRO  et al., 2007; 

TRIAL, 2006; DE SUASNÁBAR et al., 2000; VIOTTI et al., 1994). Atualmente, o 

tratamento é recomendado em ambas as fases e em todas as formas clínicas com 

exceção das formas clínicas avançadas (DIAS et al., 2016). 

1.3. Evolução da quimioterapia da infecção pelo Trypanosoma cruzi 

Para o desenvolvimento e comercialização de um fármaco é necessário uma 

sequência de testes in vitro e in vivo em diferentes modelos para, então, iniciar os testes 
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em pequenos e grandes grupos de humanos. A terapêutica em pacientes chagásicos e em 

modelos experimentais, todavia, parece ter sido desenvolvida em paralelo. A fim de 

exemplificar essa observação, o texto a seguir discorre sobre o tratamento em seres 

humano e, posteriormente, o tratamento no modelo camundongo de forma temporal. 

1.3.1. Seres humanos 

Na década de 60, 14 pacientes chagásicos crônicos foram tratados com 

nitrofurazona em doses progressivas de 10-30 mg/kg/dia por tempo prolongado e 

exibiram, em sua maioria, efeitos colaterais significativos que levaram a suspensão do 

tratamento (COURA et al., 1961 apud COURA, 2009). Posteriormente, 10 pacientes 

foram tratados com uma dose de 10 mg/kg/dia por 60 dias, dos quais três foram 

considerados curados (COURA; FERREITA; SILVA, 1962 apud COURA, 2009). Já na 

década de 70, Coura publicou um estudo em colaboração com a Roche (empresa 

farmacêutica) no qual pacientes chagásicos agudos e crônicos foram tratados com BNZ 

nas doses de 5, 7 ou 8 mg/kg/dia por 30 ou 60 dias. Os resultados mostraram não haver 

diferenças estatísticas significativas na supressão da parasitemia quando se comparava 

as diferentes doses e os diferentes dias de tratamento. Todavia, os efeitos colaterais 

eram mais frequentes na dose de 8 mg/kg/dia e no tempo de 60 dias (COURA; 

BRINDEIRO; FERREIRA, 1978 apud COURA & BORGES-PEREIRA, 2011). 

Atualmente, a posologia do BNZ (comprimido de 100 e 50 mg) para o 

tratamento da doença de Chagas humana consiste na administração oral e diária de 5 

mg/kg/dia (adulto) e 10 mg/kg/dia (criança) dividida em duas ou três tomadas diárias, 

com regime de tratamento de 60 dias, não excedendo 300 mg/dia. As crianças devem 

ser tratadas com BNZ infantil, apresentação de 12,5 mg, por possibilitar administração 

adequada da dose e facilitar a administração, pois deve ser desintegrado em água (DIAS 

et al., 2016).  

1.3.2. Camundongos 

Os experimentos em camundongos vão se desdobrando em datas muito 

próximas aos experimentos humanos anteriormente mencionados.  

Brener (1961) ao tratar camundongos infectados pela cepa Y do T. cruzi com 

nitrofurazona na dose de 100 mg/kg/dia por 20 (n = 10) ou 53 dias (n = 65) demonstrou 
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que 80% dos animais tratados por 20 dias apresentavam infecção persistente, enquanto 

95% dos camundongos tratados por 53 dias alcançavam cura (BRENER, 1961a apud 

COURA & BORGES-PEREIRA, 2011). Essa foi a primeira vez que se reportou elevada 

porcentagem de cura no tratamento de uma infecção experimental pelo T. cruzi (Brener 

& Andrade, 1979). Ainda em 1961, Brener tratando camundongos infectados com 

nitrofurazona, furazolidona, furaltadona e furadantin na dose de 100 mg/kg/dia por 50 

dias demonstrou 95,6; 86,7; 7,2 e 50% de cura, respectivamente (BRENER, 1961b apud 

TEIXEIRA et al., 1983). No ano seguinte, 1962, Brener testou novamente a 

nitrofurazona e a furazolidona na dose de 100 mg/kg/dia por 20 e 50 dias de tratamento, 

entretanto, avaliou, além da eficácia do tratamento dos compostos, diferentes métodos 

usados como critério de cura. Apesar da melhoria dos exames usados como critério de 

cura, a nitrofurazona na dose de 100 mg/kg/dia por 50 dias continuou a apresentar os 

melhores resultados (BRENER, 1962). 

Ao longo dos anos 60 e 70, diferentes compostos nitrofuranos e nitro-aromáticos 

foram investigados quanto a sua ação tripanocida (TEIXEIRA et al., 1983). Dentre os 

nitrofuranos, o nifurtimox era o mais ativo contra o T. cruzi (BOCK; GÖNNERT; 

HABERKORN, 1969 apud COURA & CASTRO, 2002). Já dentre os compostos 

nitroimidazólicos estudados, trabalhos de Grunberg (1967), Richle (1973) e Polak & 

Richle (1978) demonstraram que o BNZ (N-benzil-2-nitro-1-imidazolacetamida) era o 

mais efetivo no tratamento da doença de Chagas experimental (POLAK & RICHLE, 

1978; RICHLE, 1973; GRUNBERG et al., 1967 apud TEIXEIRA et al., 1983).  

Filardi & Brener (1987) em um estudo de susceptibilidade de cepas do T. cruzi 

ao tratamento com BNZ utilizaram a dose de 100 mg/kg/dia por 20 dias e, desde então, 

esse passou a ser o esquema terapêutico utilizado para o tratamento da infecção 

experimental pelo T. cruzi (FILARDI & BRENER, 1987). Em 2010, Romanha e 

colaboradores publicaram um “consenso” de como proceder in vitro e in vivo para a 

triagem e desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento da doença de Chagas. 

Neste trabalho, o esquema terapêutico de referência é BNZ 100 mg/kg/dia por 20 dias 

(ROMANHA et al., 2010). Nesse mesmo ano foi publicada a diretriz “ARRIVE” para 

orientar os pesquisadores que trabalham com animais a forma de otimizar as 

informações que são fornecidas nas publicações (KILKENNY et al., 2010). 

Recentemente, o DNDi propôs uma nova estratégia de triagem visando uma melhor 
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compreensão das relações farmacocinética-farmacodinâmica dos compostos a serem 

testados (CHATELAIN & KONAR, 2015). 

Apesar do “consenso” anteriormente mencionado, não há entre os grupos de 

pesquisa que trabalham com a doença de Chagas uma concordância sobre um protocolo 

experimental unificado. Os trabalhos disponibilizados na literatura diferem quanto à 

linhagem, número e sexo dos animais, dia de início do tratamento tanto na fase aguda 

quanto na fase crônica da infecção, cepa, volume de inóculo e critério de cura. Além 

disso, estudo recente demonstrou que as publicações pós “ARRIVE” não melhoraram 

quando comparadas as publicações pré “ARRIVE” e ressalta a necessidade de refino das 

descrições experimentais in vivo de forma a maximizar o impacto dos resultados obtidos 

e evitar repetição de experiências desnecessárias (GULIN; ROCCO; GARCÍA-

BOURNISSEN, 2015). 

1.4. Variedade intraespecífica do Trypanosoma cruzi e sua implicação na 

resposta ao tratamento etiológico 

O tratamento da doença de Chagas pode gerar resultados mais satisfatórios em 

algumas regiões quando comparadas a outras. Isto porque a eficácia terapêutica do BNZ 

é dependente, além da fase de infecção, das diferentes populações do T. cruzi  (YUN et 

al., 2009; ANDRADE, 1985) cuja genética varia de uma região geográfica a outra 

(ZINGALES et al., 2012). 

1.4.1. Cepa Y 

A cepa Y do T. cruzi foi isolada por Pedreira de Freitas em 1950 de um paciente 

na fase aguda da doença de Chagas no estado de São Paulo e estudada por Silva e 

Nussenzweig em 1953 (AMATO NETO; CAMPOS; HIGAKI, 1974). É classificada 

geneticamente como pertencente à DTU II; tem predomínio de formas tripomastigotas 

delgadas; alta virulência, patogenicidade e taxa de mortalidade para camundongos; 

tropismo preferencial para células fagocitárias do baço, fígado e medula óssea, sendo 

denominada macrofagotrópica ou reticulotrópica no início da infecção (MELO & 

BRENER, 1978; BICE & ZELEDON, 1970;). Filardi & Brener (1987) demonstraram 

que camundongos Swiss inoculados com 1 x 104 formas sanguíneas da cepa Y, tratados 

com uma dose de BNZ 100 mg/kg/dia por 20 dias e submetidos aos testes de exame de 
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sangue a fresco, hemocultura e imunofluorescência indireta apresentavam 47% de cura, 

classificando-a como parcialmente susceptível ao tratamento com BNZ (FILARDI & 

BRENER, 1987). 

1.4.2. Cepa Be-78 

A cepa Berenice-78 (Be-78) do T. cruzi foi isolada por Lana & Chiari da 

paciente crônica, de mesmo nome, no estado de Minas Gerais. Pertence à DTU II, 

apresenta predomínio de formas largas e tropismo para células musculares lisas, 

esqueléticas e cardíacas sendo denominadas miotrópica. Além disso, apresenta alta 

infectividade, baixa virulência e estabilidade na curva de parasitemia (GUEDES et al., 

2007; DE LANA & CHIARI, 1986). No estudo de Filardi & Brener (1987), a cepa 

Berenice-62 foi classificada como susceptível ao tratamento com BNZ, obtendo 93% de 

cura (FILARDI & BRENER, 1987). Veloso (2001) e Caldas (2008) demonstraram, em 

camundongos inoculados com 5 x 103 formas sanguíneas, tratados com BNZ 100 

mg/kg/dia por 20 dias e submetidos a exame de sangue a fresco, hemocultura, PCR e 

sorologia, que a cepa Berenice-78 também é susceptível ao tratamento, 100% de cura 

(CALDAS et al., 2008; VELOSO et al., 2001). 

1.4.3. Cepa VL-10 

A cepa VL-10 do T. cruzi foi isolada de uma paciente na forma indeterminada da 

doença de Chagas do estado de Minas Gerais. Possui predomínio de formas largas ou 

muito largas, classificada geneticamente como DTU II e miotrópica (CALDAS et al., 

2017; CALDAS, 2011). No estudo de susceptibilidade de cepas do T. cruzi ao 

tratamento com BNZ, demostrou ser resistente ao tratamento apresentando apenas 27% 

de cura em camundongos Swiss (FILARDI & BRENER, 1987). 

1.5. Novos fármacos, formulações e estratégias terapêuticas  

Por um longo período, o tratamento da doença de Chagas ficou desacreditado 

pela comunidade médica devido a dois grandes fatores: 1) acreditava-se que a doença de 

Chagas crônica era uma doença auto-imune e por isso os pacientes não se beneficiariam 

com o tratamento tripanocida (COURA et al., 2002); e 2) a complexidade na avaliação 

da cura, uma vez que a cura parasitológica é de difícil avaliação por significar a 
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completa eliminação do parasito e porque a cura clínica é uma avaliação a longo prazo 

e, várias vezes, incerta devido à complexidade da patogênese e à evolução clínica da 

doença (COURA & DE CASTRO, 2002).  

Essa realidade estagnou por décadas o desenvolvimento da terapia contra o T. 

cruzi. Atualmente, há o consenso que embora possa haver mecanismos de 

autoimunidade secundária, esses mecanismos sempre resultam da presença do parasito e 

de seus antígenos (COURA & BORGES-PEREIRA, 2011; HIGUCHI et al., 1993), o 

que rompeu com o antigo paradigma e possibilitou a recomendação de tratamento a 

todos os pacientes (BERMUDEZ et al., 2016).  

Essa perspectiva relativamente nova possibilitou um “novo olhar” na busca pela 

melhora da terapêutica, e nas últimas décadas, alguns novos fármacos, novas 

formulações e esquemas terapêuticos do BNZ vem sendo testados.    

Nas últimas décadas os inibidores da protease cisteína (cruzipaína), do 

metabolismo do pirofosfato e de purinas, da biossíntese do ergosterol e da síntese e 

metabolismo da tripanotiona têm sido demonstrados como tratamentos mais 

promissores para a doença de Chagas (APT, 2010; BUSTAMANTE & TARLETON, 

2014; URBINA, 2010).   

O alopurinol, um inibidor do salvamento de purinas, demonstrou ser capaz de 

suprimir a parasitemia e prolongar a sobrevida  (STOPPANI, 1999), não foi capaz de 

negativar o xenodiagnóstico de 6 pacientes brasileiros tratados durante a fase aguda da 

doença (LAURIA-PIRES et al., 1988). Entretanto, estudo realizado no Chile obteve 

44% de cura em 104 pacientes crônicos (APT et al., 1998). 

Na última década foram lançados três estudos clínicos randomizados para 

avaliar a segurança e eficácia de dois inibidores da biossíntese do ergosterol 

(posaconazol e ravuconazol/E1224): CHAGASAZOL e STOP CHAGAS (posaconazol) 

e E1224 (ravuconazol). 

O CHAGASAZOL avaliou 78 pacientes chagásicos crônicos na Espanha durante 

o período de tratamento e 10 meses após o fim do tratamento e demonstrou que o 

posaconazol possui atividade tripanocida. Entretanto, o tratamento com BNZ 

possibilitou maior sucesso terapêutico (MOLINA et al., 2014). Já o STOP CHAGAS 

avaliou 120 pacientes crônicos na América Latina e Espanha e, novamente, (apesar do 

posaconazol demonstrar uma atividade tripanocida) a monoterapia com BNZ foi mais 
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eficaz que o posaconazol e não houve vantagens em se realizar a combinação desses 

fármacos (MORILLO et al., 2017). Quanto aos estudos com ravuconazol/E1224, 231 

pacientes na fase crônica da doença de Chagas na Bolívia foram tratados com E1224 

(pró-fármaco do ravuconazol), e com BNZ. O tratamento com E1224 não apresentou 

eficácia relevante quando comparado ao BNZ, sendo descartada sua utilização na 

monoterapia (Torrico et al., 2018). 

Todos os novos fármacos testados clinicamente para a doença de Chagas não 

apresentaram resultados melhores que os apresentados pelo BNZ. Além disso, foi 

demonstrado que os compostos nitroheterocíclicos (BNZ, nifurtimox, fexnidazol e 

oxaborol) são mais eficazes que os inibidores da biossíntese de ergosterol (MORAES et 

al., 2014). Dessa forma, uma vertente na busca pela melhoria do tratamento da doença 

de Chagas é a reformulação do BNZ (Figura 1). 

Figura 1: Estrutura molecular do benznidazol 

 

Nesse sentido, diferentes grupos de pesquisa avaliaram lipossomas (MORILLA; 

PRIETO; ROMERO, 2005; MORILLA et al., 2004, 2003, 2002), microcristais 

(MAXIMIANO et al., 2011) micropartículas (LEONARDI et al., 2009), comprimidos 

de liberação prolongada (DAVANÇO et al., 2016), dispersões sólidas (FONSECA-

BERZAL et al., 2015; PALMEIRO-ROLDÁN et al., 2014), entre outras (SALOMON, 

2012; ROMERO & MORILLA, 2010) com o BNZ. Além disso, pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas formulando esse fármaco em ciclodextrinas (CD) (DE MELO et al., 

2013; LEONARDI; BOMBARDIERE; SALOMON, 2013; SOARES-SOBRINHO et 

al., 2012; MAXIMIANO et al., 2011; DE MELO et al., 2008).   

As ciclodextrinas são oligossacarídeos cíclicos utilizados como excipientes 

farmacêuticos para melhorar as características físico-químicas de fármacos, sendo 

utilizadas, entre outras funções, para aumentar a solubilidade aquosa, a estabilidade e a 

biodisponibilidade de moléculas lipofílicas (LOFTSSON & BREWSTER, 1996; 

RAJEWSKI & STELLA, 1996) (Figura 2). 
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Figura 2: Estruturas moleculares das ciclodextrinas. 

 

As CD naturais mais comumente utilizadas possuem seis (αCD), sete (βCD) ou 

oito (γCD) unidades de glicose, além dos derivados semi-sintéticos com elevada 

capacidade de reconhecimento molecular e solubilidade aquosa, como a hidroxi-propil-

β-CD (HPβCD), a hidroxi-propil-γ-CD (HPγCD), a sulfo-butil-éter-β-CD (SBβCD) e a 

metil-β-CD randomizada (RMβCD), todas com uma estrutura espacial cônica capaz de 

solubilizar em meio aquoso e encapsular em sua cavidade moléculas hidrofóbicas (DA 

CUNHA FILHO & SÁ-BARRETO, 2007). O BNZ é um composto de Classe 4 no 

Sistema de Classificação Biofarmacêutica, ou seja, possui baixa solubilidade e baixa 

permeabilidade (MAXIMIANO et al., 2010). Complexos BNZ:RMβCD são capazes, in 

vitro, de reduzir a citotoxicidade do BNZ e manter a atividade tripanocida sobre as 

formas epimastigotas do T. cruzi (LYRA et al., 2012). Além disso, in vivo, foi 

demonstrado que βCD, HPβCD e metil-β-CD (MβCD) aumentam significativamente a 

solubilidade, a taxa de dissolução e a biodisponibilidade oral do BNZ (LEONARDI et 

al., 2013). 

Outra possibilidade na busca pela melhoria do tratamento da doença de Chagas, 

considerando a superioridade do BNZ frente às demais moléculas estudadas, é a 

alteração do esquema terapêutico atual. 

Diferentes estudos experimentais de combinações de fármacos, novos fármacos 

ou formulações utilizaram doses reduzidas de BNZ. No entanto, o uso do BNZ em 

doses menores que a padrão (100 mg/kg/dia), por 20 dias consecutivos, se mostrou 

menos eficaz no combate ao T. cruzi (ASSIRIA FONTES MARTINS et al., 2015; 

BAHIA et al., 2014; NDAO et al., 2014; DINIZ et al., 2013; BATISTA et al., 2011; 

NAKAYAMA et al., 2001; ARAUJO et al., 2000). O mesmo ocorreu quando a dose de 
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100 mg/kg/dia foi mantida e o tempo de tratamento reduzido para 10 dias (DINIZ et al., 

2013) ou mesmo quando a dose foi diminuida para 25 mg/kg/dia e aumentado o tempo 

de tratamento para 30 dias (FOURNET et al., 2000). Entretanto, Bustamante e 

colaboradores (2014) demonstraram que a redução da dose total de BNZ a partir do 

tratamento com regime intermitente obteve bons resultados no tratamento de animais 

(BUSTAMANTE et al., 2014).  

O estudo anteriormente mencionado sobre a efetividade do ravuconazol/E1224 e 

do BNZ demonstrou bons resultados entre os pacientes que fizeram o tratamento 

incompleto com BNZ (devido aos efeitos colaterais), o que instigou a 

iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi) a investigar tratamentos 

de menor duração (Torrico et al., 2018). Além disso, estudo de farmacocinética 

populacional com 38 crianças de 2-12 anos demonstrou que, apesar das concentrações 

plasmáticas de BNZ nessas crianças serem menores que as reportadas em adultos, o 

tratamento foi eficaz e bem tolerado. Dessa forma, o estudo apresentou como 

perspectiva que uma redução na dose de BNZ no tratamento de adultos geraria uma 

exposição sistêmica de BNZ semelhante à encontrada nas crianças, o que manteria a sua 

eficácia e diminuiria os efeitos colaterais (ALTCHEH et al., 2014). Soy e colaboradores 

(2015), em um estudo prospectivo de farmacocinética em população adulta, 

demonstraram que a dose atual de BNZ de 2,5 mg/Kg/12h seria uma overdosing, e que 

uma simulação de dosagem sugeriu que a dose de BNZ de 2,5 mg/kg/24h mantém a 

concentração plasmática dentro da faixa alvo recomendada para grande parte dos 

pacientes, 3 a 6 mg/L (RICHLE; RAAFLAUB, 1980; SOY et al., 2015). 

Frente as informações expostas, foi determinada como hipótese do Capítulo I que 

uma alteração no esquema terapêutico e/ou na formulação do benznidazol aumenta a 

percentagem de cura da infecção experimental pelo Trypanosoma cruzi. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a eficácia do tratamento com benznidazol nas doses de 40 e 20 

mg/kg/dia por 20 dias em camundongos infectados pela cepa Y durante as fases 

aguda e crônica da infecção - Abordagem I. 

 Avaliar a eficácia do tratamento com complexos nanoconjugados de 

benznidazol:ciclodextrina 12, 24 e 50% nas doses de 40 e 20 mg/kg/dia por 20 

dias em camundongos infectados pela cepa Y durante  a fase aguda da infecção 

- Abordagem II. 

 Avaliar a eficácia do tratamento com benznidazol nas doses de 100 e 40 

mg/kg/dia por 20 e 40 dias em camundongos infectados pelas cepas Y, Be-78 e 

VL-10 durante a fase aguda e pelas cepas Be-78 e VL-10 durante a crônica da 

infecção - Abordagem III. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Consórcio BERENICE 

BERENICE é um acrônimo que significa “BEnznidazol and Triazol REsearch 

group for Nanomedicine and Innovation on Chagas diseasE". BERENICE é um projeto 

colaborativo financiado pelo 7º Programa Marco de la Comunidad Europea que 

engloba a Praxis Pharmaceutical (França); Prosics Institut Català de la Salut, Vall 

d’Hebron Hospital, Universitat de Barcelona e Cïber-bbn (Espanha); Instituto de 

Higiene e Medicina Tropical (Portugal); Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) (Brasil); Laboratorio ELEA e 

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud - ANLIS (Argentina). 

Esse consórcio foi criado com o objetivo de se obter uma formulação mais efetiva, 

melhor tolerada e mais barata de um medicamento com atividade tripanocida para curar 

a doença de Chagas. Este estudo apresenta parte dos experimentos in vivo deste projeto 

que  iniciou os ensaios clínicos em 2018, com base nos resultados obtidos nessa tese. 

3.2. Animais 

Foram utilizados 328 camundongos Swiss, com 30 dias de idade, fêmeas, 

pesando de 18 a 25 g, nascidos no Setor de Criação do Centro de Ciência Animal da 

Universidade Federal de Ouro Preto (CCA, UFOP), mantidos em ambiente controlado 

com ciclos regulares de luz, temperatura de 23 ± 2ºC, disponibilidade de água e ração 

ad libitum.  

Todos os procedimentos foram realizados de acordo com os princípios éticos 

preconizados pelo CONCEA (Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal). Os projetos referentes a este estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto – Anexos A e B. Protocolos CEUA-

UFOP nº: 2013/29 “Inovações farmacológicas no tratamento da doença de Chagas”; 

2016/33 “Avaliação da eficácia de novas estratégias para o tratamento de camundongos 

Swiss nas fases aguda e crônica da doença de Chagas”.   
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3.3. Complexos Benznidazol:Hidroxi-propil-β-ciclodextrina nanoconjugados 

(BNZ:HPβCD) 

Complexos Benznidazole:Hidroxi-propil-β-ciclodextrina nanoconjugados 

(BNZ:HPβCD) contendo três diferentes porcentagens de carreamento de BNZ (12, 24, e 

50% de BNZ sobre a massa total do complexo) foram desenvolvidos pela NANOMOL 

com uma tecnologia baseada em fluido comprimido chamada Precipitation with a 

Compressed Antisolvent (PCA) e enviado para nosso grupo de pesquisa pelo consórcio 

BERENICE. 

Para a produção das formulações, uma solução orgânica de BNZ e 

hidroxilpropil-β-ciclodextrina (HPβCD) foi injetada em um reator previamente levado 

às condições operacionais de pressão (P), temperatura (T) e fração molar de CO2 

(XCO2). O efeito antissolvente do CO2 comprimido, que se difunde rapidamente na 

solução pulverizada, provoca a precipitação dos solutos, que são retidos à alta pressão 

no interior do reator até o final do processo (Figura 3). BNZ:HPβCD contendo 3 

diferentes cargas nominais de BNZ (12%, 24% e 50% BNZ/massa total) foram 

preparados por esta metodologia (Tabela 1 e Figura 4).  

Figura 3: Esquema de preparo dos complexos Benznidazole:Hidroxi-propil-β 

ciclodextrina nanoconjugados (BNZ:HPβCD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Imagem cedida pela NANOMOL. 
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BNZ:HPβCD 12 % BNZ:HPβCD 24 % BNZ:HPβCD 50 % 

 

Tabela 1: Determinação da carga de BNZ, morfologia e cristalinidade dos 

complexos nanoconjugados.  

BNZ:HPβC 
% BNZ 

(BNZ/massa total) 
Morfologia Cristalinidade 

12% 14,6 ± 0,4 Boa nanoestrutura Amorfa 

24% 25,1 ± 0,9 
Boa nanoestrutura  

+ 

 Poucas áreas 

nanoestruturadas 

Mistura de fase amorfa 

e cristalina 
50% 47,5 ± 0,5 

# Dados cedidos pela NANOMOL. 

 

Figura 4: Microscopia eletrônica de varredura dos complexos 

Benznidazole:Hidroxi-propil-β-ciclodextrina nanoconjugados (BNZ:HPβCD) com 

diferentes cargas: 12%, 24%, 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

# Imagem cedida pela NANOMOL 

 

3.4. Tratamentos experimentais 

Grupos tratados com benznidazol comprimido (convencional) – BNZ+MC  

Cada comprimido de 100 mg de benznidazol, 2-nitroimidazole-(N-benzil-2-

nitro-1-imidazoleacetamide), produzido pelo Laboratório Farmacêutico do Estado de 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivlPyYl6HOAhWC1h4KHeYeCsgQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lafepe.pe.gov.br%2F&usg=AFQjCNGk5WIXu69Z0G7bQARZo0BH3P4_RQ&sig2=f-Y1WGcx58unttN6ls7r5A
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Pernambuco (LAFEPE, Recife, Brasil) foi pulverizado em gral de porcelana e 

ressuspendido em solução de 0,5% de carboximetilcelulose (MC) (adquirido da Sigma-

Aldrich) em 10 mL de água mineral (BNZ+MC). 

Grupos tratados com complexos nanoconjugados – BNZ:HPβCD  

Os complexos BNZ:HPβCD nanoconjugados (BNZ:HPβCD 12, 24 e 50%) 

foram diluídos na concentração de 10 mg de BNZ por mL de água mineral e sonicados 

por 10 minutos.  

Grupos tratados com soluções de benznidazol e hidroxi-propil-β-ciclodextrina – 

BNZ+HPβCD 

A Hidroxi-propil-β-ciclodextrina (HPβCD) utilizada foi gentilmente cedida pela 

Ashland Inc. (Barcelona, Espanha) ou adquirida da Sigma-Aldrich (Tres Cantos, 

Espanha). Em ambos os casos, HPβCD, foi produzido por Wacker Chemie AG 

(Munique, Alemanha) e enviado pelo consórcio BERENICE. O benznidazol puro foi 

gentilmente cedido pela ELEA (Buenos Aires, Argentina) e enviado pelo consórcio 

BERENICE. Cem miligramas do BNZ foram diluídos em solução de 0,5% de HPβCD 

em 10 mL de água mineral (BNZ+HPβCD) e sonicados por 10 minutos.   

3.5. Imunossupressão 

A Ciclofosfamida, Cy, (N,N-bis(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinan-2-amine 

2-oxide, (Genuxal®) produzido pela Baxter (Deerfield, Illinois, EUA) foi diluída em 

água estéril e apirogênica para posterior imunossupressão (CyI) dos camundongos. 

3.6. Delineamentos e protocolos experimentais 

Os 328 camundongos foram distribuídos em três grandes grupos (Figura 5) 

referentes às abordagens:  

ABORDAGEM I 

Eficácia do tratamento com benznidazol nas doses de 40 e 20 mg/kg/dia 

realizado por 20 dias durante as fases aguda e crônica da infecção experimental de 

camundongos pela cepa Y (n = 64) do T. cruzi;  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivlPyYl6HOAhWC1h4KHeYeCsgQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lafepe.pe.gov.br%2F&usg=AFQjCNGk5WIXu69Z0G7bQARZo0BH3P4_RQ&sig2=f-Y1WGcx58unttN6ls7r5A
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Os tratamentos com dose reduzida de BNZ e com complexos nanoconjugados 

BNZ:HPβCD são testes isolados. Todavia, se completam uma vez que quatro grupos da 

Abordagem I funcionam, também, como controle da Abordagem II.  

ABORDAGEM II 

Eficácia do tratamento com complexos nanoconjugados de 

Benznidazol:Ciclodextrina 12, 24 e 50% nas doses de 40 e 20 mg/kg/dia realizado por 

20 dias durante a fase aguda  da infecção de camundongos pela cepa Y do T. cruzi (n = 

64);  

ABORDAGEM III 

Eficácia do tratamento com benznidazol nas doses de 100 e 40 mg/kg/dia 

realizado por 20 ou 40 dias durante a fase aguda (cepa Y) ou aguda e crônica (cepa Be-

78 e VL-10) (n = 200) da infecção de camundongos Swiss.  
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ESF qPCR

Sangue Coração/Cólon

Figura 5: Distribuição dos animais nos três grupos experimentais e métodos de avaliação da terapêutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

# Abordagem I: camundongos tratados com doses reduzidas de BNZ; Abordagem II: camundongos tratados com o complexo nanoconjugado Benznidazol:Ciclodextrina 

(BNZ:HPβCD); Abordagem III: camundongos tratados com novos esquemas terapêuticos do BNZ. (*) Os 32 animais da fase aguda da Abordagem I são, também, controles 

da Abordagem II; Exame de sangue a fresco (ESF); Reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR). 
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ABORDAGEM I 

3.6.1. Redução de dose do Benznidazol  

Os 64 camundongos utilizados na Abordagem I foram distribuídos em dois 

grupos: fase aguda (32) e fase crônica (32). Para ambas as fases, os animais foram 

divididos em quatro sub-grupos com n = 8: (1) Infectado e não tratado; (2) Infectado e 

tratado com BNZ+MC 100 mg/kg/dia; (3) Infectado e tratado com BNZ+MC 40 

mg/kg/dia; (4) Infectado e tratado com BNZ+MC 20 mg/kg/dia (Figura 6).  

Os camundongos tratados na fase aguda da infecção receberam um inóculo de 1 

x 104 formas tripomastigotas sanguíneas da cepa Y do T. cruzi. 

 

Figura 6: Distribuição dos grupos experimentais correspondentes à Abordagem I – 

Dose Reduzida. 
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# Grupos referentes aos diferentes tratamentos com doses de 100, 40 e 20 mg/kg/dia por 20 dias. 
Benznidazol ressuspendido em carboximetilcelulose (BNZ+MC); (*) 32 animais compartilhados entre a 

Abordagem I e II. 
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Assim que foi confirmada a infecção (aproximadamente no 4º dia após 

infecção/DAI) foi iniciado o tratamento por via oral (gavagem) por 20 dias 

consecutivos. Nestes grupos experimentais foram avaliados: sobrevida, parasitemia 

determinada pelo exame de sangue a fresco (ESF) e reação em cadeia da polimerase em 

tempo real (qPCR) de sangue após imunossupressão (Figura 7).  

 

Figura 7: Linha do tempo referente ao protocolo experimental de tratamento de 

dose reduzida do benznidazol e complexos nanoconjugados (BNZ:HPβCD) na fase 

aguda da infecção pela cepa Y do Trypanosoma cruzi. 

0 25 45 555* 15 35 65 75 85

Infecção

Parasitemia patente

Fim do tratamento (20 dias)

Imunossupressão (55 DAI -18 dias)

Necropsia / qPCR sangue (78 DAI)Sobrevida

Exame de sangue a fresco * Inicio do tratamento
 

 

Devido à alta mortalidade, ainda na fase aguda, apresentada na infecção pela 

cepa Y, os camundongos avaliados na fase crônica receberam um inóculo menor (1 x 

103 formas tripomastigotas sanguíneas) e uma dose única de 500 mg/kg/dia de BNZ no 

pico da parasitemia para obter animais que evoluíssem para a fase crônica da infecção, 

Figura 6. 

O tratamento da fase crônica foi iniciado a partir do 120º DPI, via oral (por 

gavagem), por 20 dias consecutivos. Nestes grupos experimentais foram avaliados: 

sobrevida; parasitemia determinada diariamente pelo ESF e qPCR de sangue, coração e 

cólon após imunossupressão (Figura 8).  
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0 1405* 120 160

Infecção

Parasitemia/Positivação

Tratamento (20 dias)

Imunossupressão (170 DAI - 18 dias)

Necropsia / qPCR sangue-tecido (193 DAI)Sobrevida

Exame de sangue a fresco * Inicio do tratamento

BNZ 500 mg/kg

180 200Cronificação

Figura 8: Linha do tempo referente ao protocolo experimental do tratamento de 

dose reduzida do benznidazol na fase crônica da infecção pela cepa Y do T. cruzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABORDAGEM II 

3.6.2. Complexos nanoconjugados BNZ:HPβCD  

Como mencionado previamente, 32 camundongos da Abordagem I na fase aguda 

foram utilizados como controle na Abordagem II de maneira a otimizar a utilização de 

animais, experimentos realizados simultaneamente. Dessa forma, são animais que 

receberam inóculo de 1 x 104 formas tripomastigotas sanguíneas da cepa Y do T. cruzi. 

Os 96 camundongos da fase aguda foram divididos em doze grupos com n = 8: (1) 

Infectado e não tratado; (2) Infectado e tratado com BNZ+MC 100 mg/kg/dia; (3) 

Infectado e tratado com BNZ+MC 40 mg/kg/dia; (4) Infectado e tratado com 

BNZ+HPβCD 40 mg/kg/dia; (5) Infectado e tratado com BNZ:HPβCD 12% 40 

mg/kg/dia; (6) Infectado e tratado com BNZ:HPβCD 24% 40 mg/kg/dia; (7) Infectado e 

tratado com BNZ:HPβCD 50% 40 mg/kg/dia; (8) Infectado e tratado com BNZ+MC 20 

mg/kg/dia; (9) Infectado e tratado com BNZ+HPβCD 20 mg/kg/dia; (10) Infectado e 

tratado com BNZ:HPβCD 12% 20 mg/kg/dia; (11) Infectado e tratado com 

BNZ:HPβCD 24% 20 mg/kg/dia; (12) Infectado e tratado com BNZ:HPβCD 50% 20 

mg/kg/dia (Figura 9).  
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Figura 9: Distribuição dos grupos experimentais correspondentes à Abordagem II [tratamento com complexos nanoconjugados 

BNZ:HPβCD] contendo diferentes concentrações de BNZ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Complexo nanoconjugado Benznidazol:Ciclodextrina (BNZ:HPβCD) contendo três diferentes cargas de BNZ (12, 24, e 50% de BNZ sobre a massa total do complexo); 

BNZ ressuspendido em carboximetilcelulose (BNZ+MC); BNZ diluído em ciclodextrina (BNZ+HPβCD). (*) 32 animais da fase aguda da Abordagem I são, também, da 

Abordagem II. 
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Assim que foi confirmada a infecção (aproximadamente no 4º DAI) foi iniciado 

o tratamento por via oral (gavagem) por 20 dias consecutivos. Nestes grupos 

experimentais foram avaliados: sobrevida; parasitemia determinada diariamente pelo 

ESF e qPCR de sangue após imunossupressão (Figura 7).  

 

ABORDAGEM III 

3.6.3. Novos esquemas terapêuticos com benznidazol 

Uma vez que os resultados dos primeiros tratamentos propiciaram algumas 

perspectivas quanto a eficácia do tratamento com BNZ em doses reduzidas, um segundo 

conjunto de experimento foi realizado a fim de avaliar diferentes esquemas terapêuticos 

com o BNZ. Entretanto, devido às limitações metodológicas existentes no primeiro 

delineamento experimental, algumas mudanças foram realizadas no segundo. Duzentos 

camundongos foram inoculados com 5 x 103 formas tripomastigotas sanguíneas do T. 

cruzi, para todas as cepas estudas. Esses animais foram divididos em cinco grandes 

grupos: Infectados pela cepa Be-78 fase aguda (n = 40); Infectados pela cepa Be-78 fase 

crônica (n = 40); Infectados pela cepa Y fase aguda (n = 40); Infectados pela cepa VL-

10 fase aguda (n = 40); Infectados pela cepa VL-10 fase crônica (n = 40), (Figura 10). 

Dessa forma, foram abrangidas diferentes susceptibilidades ao BNZ nas fases aguda e 

crônica da infecção. Foi utilizado um inóculo padronizado de T. cruzi (5 x 103 

tripomastigotas sanguíneas) para todas as cepas. A avaliação do tratamento na fase 

crônica de animais infectados pela cepa Y não foi realizada devido à necessidade de 

intervenção na fase aguda com tratamento de dose única para cronificar a infecção. 
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Figura 10: Distribuição dos animais entre os grupos referentes aos diferentes tratamentos e cepas do Trypanosoma cruzi. 
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Tanto na fase aguda quanto na fase crônica desses experimentos foram 

analisados grupos com 8 animais: (1) Infectado e não tratado; (2) Infectado e tratado 

com BNZ 100 mg/kg/dia por 20 dias; (3) Infectado e tratado com BNZ 100 mg/kg/dia 

por 40 dias; (4) Infectado e tratado com BNZ 40 mg/kg/dia por 20 dias; (5) Infectado e 

tratado com BNZ 40 mg/kg/dia por 40 dias (Figura 10).  

O tratamento dos animais na fase aguda foi iniciado após a confirmação da 

infecção (Figura 11) por via oral (gavagem). Os animais foram avaliados quanto a 

sobrevida, parasitemia determinada diariamente pelo ESF, qPCR de sangue cinco dias 

após CyI, necropsia e qPCR de coração e cólon 30 dias após CyI.  

Figura 11: Linha do tempo referente aos protocolos experimentais dos tratamentos 

de 20 e 40 dias na fase aguda da infecção pelo Trypanosoma cruzi. 
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Infecção

5*

* Inicio do tratamento, variável para cada cepa

Parasitemia patente

Fim do tratamento de 20 dias

Imunossupressão (55 DAI – 18 dias)
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Necropsia/qPCR tecido (123 DAI)

Sobrevida Exame de sangue a fresco

15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125

 

# Em azul, tratamento de 20 dias; em verde, tratamento de 40 dias. Dias após infecção (DAI). 

 

O tratamento dos animais na fase crônica foi iniciado 120 DAI (Figura 12) por 

via oral (gavagem). Nos camundongos dessa fase foram avaliados os mesmos 

parâmetros da fase aguda. 
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Figura 12: Linha do tempo referente aos protocolos experimentais do tratamento 

com novos esquemas terapêuticos do benznidazol na fase crônica da infecção pelo 

Trypanosoma cruzi.  

 

 

 

 

 

 

 

# Em azul, tratamento de 20 dias; em verde, tratamento de 40 dias. 

3.7. Métodos utilizados para a avaliação da eficácia terapêutica  

Para a determinação da eficácia após o tratamento foram avaliados: sobrevida, 

exame de sangue a fresco (ESF) para determinação da curva de parasitemia e eficácia 

terapêutica. A eficácia terapêutica foi determinada pela negativação do ESF e da reação 

em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) após imunossupressão. Apenas os 

animais que apresentaram ambos os testes negativos foram considerados curados.  

3.7.1. Sobrevida 

Para determinação da taxa de sobrevida os animais foram acompanhados 

diariamente após o inóculo até 30 dias depois do fim do tratamento e a sobrevida 

registrada, sendo esta expressa em porcentagem cumulativa. 

3.7.2. Parasitemia 

A parasitemia foi avaliada diariamente a partir do 4º dia após a infecção até a 

negativação do exame de sangue à  fresco por cinco dias consecutivos (BRENER, 1962 

adaptada). A metodologia de contagem de tripomastigotas consiste em retirar 5 µL 

(5mm3) de sangue da veia caudal do camundongo, colocar sob uma lamínula de 22 x 22 
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mm e analisar ao microscópio (objetiva de 40x e ocular de 10x) seguido da leitura de 50 

campos aleatórios do microscópio. O número de tripomastigotas encontrados deve ser 

multiplicado pelo fator de correção do microscópio. A curva de parasitemia foi plotada 

empregando a média diária da parasitemia detectada nos animais e expressa em número 

de tripomastigotas sanguíneas por 0,1 mL de sangue. Os parâmetros abaixo, derivados 

da curva de parasitemia, também foram avaliados:  

a) Período pré-patente (PPP): corresponde ao período compreendido entre a inoculação 

e o dia anterior à detecção do parasito no sangue periférico do animal.  

b) Período patente (PP): corresponde ao período compreendido entre o primeiro e 

último dia de exame a fresco positivo.  

c) Pico máximo de parasitemia (PMP): corresponde ao máximo de parasitemia e foi 

expresso em número de tripomastigotas sanguíneas / 0,1 mL de sangue.  

d) Dia do pico máximo de parasitemia (DPMP): corresponde ao dia de ocorrência do 

PMP.  

3.7.3. Imunossupressão e exame de sangue a fresco 

Trinta dias após o fim do tratamento todos os camundongos foram submetidos à 

imunossupressão com ciclofosfamida (CyI). O protocolo consiste em três ciclos de 

tratamento com uma dose de 50 mg/kg/dia por quatro dias consecutivos e intervalo de 

três dias entre cada ciclo. A parasitemia dos animais foi avaliada diariamente durante 

esse processo e até cinco dias após o fim do tratamento com ciclofosfamida (CALDAS 

et al., 2008 adaptada). Isso significou que o sangue de cada camundongo foi analisado 

por 23 dias consecutivos para que o ESF fosse considerado negativo. 

3.7.4. Reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) 

3.7.4.1. qPCR em sangue total 

Cerca de 100 µl de sangue periférico dos camundongos foi coletado durante a 

necropsia, armazenado em tubos tipo Eppendorf contendo EDTA (anticoagulante) e 

mantidos em gelo até a extração do DNA. As amostras foram submetidas aos 

procedimentos de extração utilizando o kit DNeasy® Blood and Tissue Kit (Qiagen®, 

Hilden, Alemanha), seguindo as recomendações do fabricante: 100 µL de sangue 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNE_enBR728BR728&espv=2&biw=1366&bih=638&q=Hilden+Alemanha&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sDQ2z7JQAjON401yk7S0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQBsGJzXRAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi2p5_TzPzSAhWIQ5AKHQRqDUMQmxMIkQEoATAQ
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foram transferidos para tubos de 1,5 mL, posteriormente,  foram adicionados 20 µL de 

Proteinase K (Sigma-Aldrich®, USA), 100 µL de PBS (Phosphate Buffered Saline) 

estéril e 200 µL de Tampão AL. As amostras foram homogeneizadas com o auxílio do 

vortex (Certomat MV, B. Braun Biotech International, EUA)  por 10 seg e incubadas 

em banho seco a 56 °C por 10 min (Accublock Digital Dry Bath / Labnet). Após este 

período, foram adicionados 200 µL de etanol (96-100%) às amostras que foram 

novamente homogeneizadas e logo após transferidas para a coluna DNeasy Mini 

colocada sobre um tubo coletor. Esse conjunto foi centrifugado por 1 min a 6000 x g 

(Microcentrífuga Eppendorf® Modelo 5418, NY, USA). Foi descartado o tubo coletor 

e colocada a coluna DNeasy Mini sobre um novo tubo coletor. Em seguida, foram 

adicionados 500 µL de Tampão AW1 seguido de centrifugação por 1 min a 6000 x g. 

Foi descartado o tubo coletor, colocada a coluna DNeasy Mini sobre um novo tubo 

coletor, adicionado de 500 µL de Tampão AW2 seguida de centrifugação das amostras 

por 3 min a 20000 x g. Novamente foi descartado o tubo coletor e a coluna DNeasy 

Mini transferida para um tubo tipo Eppendorf. O DNA foi eluído adicionando 30 µL 

de Tampão AE na coluna DNeasy Mini e centrifugando o conjunto por 1 min a 6000 x 

g (procedimento realizado duas vezes). Por fim, foi realizada a dosagem do DNA em 

nanoespectrofotômetro (NanoDrop 2000, Thermo Scientific, EUA) e após a dosagem 

as amostras foram armazenadas a -20 °C até o momento da análise por qPCR. 

3.7.4.2. qPCR em tecidos 

Fragmentos de coração e cólon previamente armazenados a - 80°C, foram 

cortados com auxílio de lâmina de bisturi e pesados, obtendo-se fragmentos de 30 mg. 

As amostras foram transferidas para tubos de 1,5 ml e em seguida submetidas aos 

procedimentos de extração do DNA utilizando o kit WizardTM Genomic DNA 

Purification Kit (Promega, Madison, WI, USA), seguindo as recomendações do 

fabricante com algumas modificações: foram adicionadas aos tubos contendo os 

tecidos 500 μL de solução de lise nuclear sendo os tubos mantidos em gelo por 2 

minutos. Após homogeneização por inversão dos tubos, foram adicionados 20 μL de 

Proteinase K (Sigma-Aldrich®, USA) na concentração de 20 mg/ml. Estes tubos foram 

mantidos overnight em banho seco a 55 °C. Após este período, eles foram adicionados 

de 3 μL de RNAse e as amostras incubadas por 30 minutos em banho seco a 37 °C. 
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Após incubação, os tubos foram mantidos em temperatura ambiente por 5 minutos e 

adicionados de 200 μL de solução de precipitação de proteínas. Com o auxílio do 

vortex (Certomat MV, B. Braun Biotech International, EUA), as amostras foram 

homogeneizadas por 20 segundos e posteriormente centrifugadas por 5 minutos a 

16.000 x g (Microcentrífuga Eppendorf® Modelo 5418, NY, USA). Em seguida, o 

sobrenadante foi transferido para outro tubo contendo 600 μL de isopropanol 

(Merck®, Darmstad, Alemanha). Esse tubo foi então homogeneizado e centrifugado 

por 1,5 minutos a 16.000 x g. Após centrifugação, foi descartado o sobrenadante e o 

sedimento foi adicionado de 200 μL de solução de etanol 70% (Merck®, Darmstad, 

Alemanha). Posteriormente foi realizada nova centrifugação a 16.000 g, e novamente 

descartado o sobrenadante. Os tubos foram mantidos abertos para evaporação do 

etanol 70% remanescente e em seguida foram adicionados de 100 μL de solução de 

hidratação. O DNA permaneceu reidratando por 24 h à temperatura ambiente e 

posteriormente foi realizada a dosagem do DNA em nanoespectrofotômetro 

(NanoDrop 2000, Thermo Scientific, EUA). Após a dosagem as amostras foram 

armazenadas a -20°C até o momento da análise por qPCR. 

3.7.4.3. Curva padrão e determinação da carga parasitária por qPCR   

Utilizou-se uma curva padrão para determinar o número de cópias do DNA do 

parasito. Para tal, epimastigotas da cepa Y do T. cruzi foram obtidas em meio de 

cultura LIT (Liver Infusion Triptose) até atingir o número de 1 x 108 parasitos. Após a 

contagem de 108 parasitos utilizando câmara de Neubauer e subsequente extração de 

DNA da massa de epimastigotas, foi construída a curva padrão para posterior 

amplificação por qPCR. Após eluição do pellet de DNA extraído em 100 mL de água 

ultrapura autoclavada, a concentração foi de 106 parasitos/mL, assumindo-se que a 

extração foi aproximadamente 100% eficiente. A concentração e a pureza do DNA 

extraído foram mensuradas em nanoespectrofotômetro (NanoDrop 2000, Thermo 

Scientific, EUA) nos comprimentos de onda de 260/280 e 260/230 nm. A partir disso, 

foram feitas diluições seriadas de 10x, com obtenção de sete pontos na curva de 106 a 

100 parasitos. Em todas as placas analisadas foram colocadas as diferentes 

concentrações de DNA (curva padrão) como referência. 
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As reações de qPCR foram realizadas em placas de 96 poços - 

MicroAmp®Optical 96 - Well Reaction Plate (Applied Biosystems by Life 

Technologies, EUA), cobertas com adesivos ópticos - Optical Adhesive Covers 

(Applied Biosystems by Life Technologies, EUA) e processadas em termociclador 

ABI Prism 7500 Sequence Detection System (Applied Biosystems, EUA). Para a 

análise dos resultados foram consideradas as reações com eficiência entre 90–110% e 

curva padrão com valores satisfatórios de coeficiente de linearidade (r2 = 0,95–0,999). 

Os controles positivos de cada placa foram as amostras utilizadas na curva padrão e 

como controle negativo foi utilizada água livre de nucleases, em vez de DNA, além de 

amostras de animais não infectados que foram submetidas à reação com os iniciadores 

específicos do T. cruzi para controle de reação inespecífica. 

Os iniciadores para o DNA do T. cruzi foram: TCZ - F 5' - 

GCTCTTGCCCACAMGGGTGC - 3', em que M = A ou C, e TCZ - R 5' - 

CCAAGCAGCGGATAGTTCAGG - 3'; amplificando um fragmento de 182 pb 

(CUMMINGS & TARLETON, 2003).  A reação de cada amostra foi realizada em 

duplicata, e em cada reação de qPCR foram utilizados 60 ng de DNA genômico, 5 μL 

de SYBR Green PCR Mastermix (Applied Biosystems), 2 μL dos iniciadores e água 

livre de nucleases em quantidade suficiente para um volume final de 10 μL por poço. 

Simultaneamente, na mesma placa, foi realizada a amplificação do gene do 

fator alfa de necrose tumoral murino - específico (TNF-α). Por ser este gene expresso 

de forma constitutiva, ele foi utilizado para verificar a integridade do DNA analisado. 

Para a amplificação do gene de TNF-α, foram utilizados os pares de iniciadores: TNF-

5241 5‟ TCCCTCTCATCAGTTCTATGGCCCA 3‟ e TNF-5411 5‟ CAGCA 

AGCATCTATGCACTTAGACCCC 3‟ (CUMMINGS & TARLETON, 2003), os 

quais amplificam um produto de 170 pb.  As amostras foram então submetidas à 

desnaturação inicial à 95ºC por 10 minutos, seguida por 40 ciclos à 95ºC por 15 

segundos e 63ºC por 1 minuto. A quantidade de cópias de DNA em cada amostra foi 

determinada a partir de uma regressão linear usando os valores do Ct (Threshold 

cycle) das amostras da curva padrão, gerada com quantidades conhecidas das diluições 

prévias das massas de epimastigotas de T. cruzi. As amostras com Ct acima do último 

ponto da curva padrão foram consideradas negativas. 
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3.8. Análise estatística 

As análises estatísticas dos dados foram realizadas usando o software GraphPad 

Prisma (GraphPad Software, San Diego, CA, EUA). Os dados foram avaliados por 

tabela de contingência, teste exato de Fisher, odds ratio para comparar a porcentagem 

de cura entre os diferentes grupos. Diferenças nos valores médios foram consideradas 

significantes ao nível de p < 0,05. 
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4. RESULTADOS 

ABORDAGEM I 

4.1. Eficácia do tratamento com benznidazol em dose reduzida 

4.1.1. Fase aguda – cepa Y 

Durante a fase aguda da infecção experimental pela cepa Y do T. cruzi, a análise 

do ESF mostrou que o maior PMP ocorreu no grupo de animais tratados com BNZ+MC 

20 mg/kg/dia (296.800 tripomastigotas / 0,1 mL de sangue), BNZ+MC 40 mg/kg/dia 

(28.071 tripomastigotas / 0,1 mL de sangue). O menor PMP ocorreu no grupo dos 

animais tratados com BNZ+MC 100 mg/kg/dia (10.800 tripomastigotas / 0,1 mL de 

sangue). Nos grupos tratados, o DPMP ocorreu no 7º DAI, enquanto no grupo não 

tratado no 9º DAI. A parasitemia entre os camundongos tratados com a dose de 100 

mg/kg/dia foi negativa no 10º DAI, enquanto a dos animais tratados com as doses de 40 

e 20 mg/kg/dia negativaram no 15° e 21° DAI, respectivamente (Figura 13 e Tabela 2). 

As análises do ESF entre os animais infectados e não tratados apresentaram PMP maior 

que os animais dos demais grupos (568.800 tripomastigotas / 0,1 mL de sangue) e PP de 

18 dias. 

Quanto à sobrevida, nenhum camundongo não tratado sobreviveu e o grupo dos 

animais tratados apresentaram 100% de sobrevida (Tabela 3). 

Os grupos de camundongos tratados com BNZ 100, 40 ou 20 mg/kg/dia por 20 

dias mostraram positividade de 50%, 88% e 100% nos ESF após CyI, respectivamente. 

Os animais negativos no ESF após CyI foram submetidos à qPCR de sangue. O único 

camundongo do grupo tratado com BNZ 40 mg/kg/dia que estava negativo no ESF 

apresentou qPCR positiva. Por outro lado, os quatro camundongos do grupo tratado 

com BNZ 100 mg/kg/dia continuaram com o teste de qPCR negativa (Tabela 3). 
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Figura 13: Curvas de parasitemia referentes aos grupos de camundongos infectados pela cepa Y e tratados com doses reduzidas de 

benznidazol. 
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# BNZ ressuspendido em carboximetilcelulose (BNZ+MC). 
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Tabela 2: Valores das curvas de parasitemia referentes aos grupos de camundongos infectados pela cepa Y e tratados com doses 

reduzidas de benznidazol. 

# PPP: Período pré-patente; PP: Período patente; PMP: Pico máximo de parasitemia (tripomastigotas / 0,1 mL de sangue); DPMP: Dia do pico máximo de parasitemia; BNZ 

ressuspendido em carboximetilcelulose (BNZ+MC). 

 

Tabela 3: Sobrevida e cura nos grupos de camundongos infectados pela cepa Y do Trypanosoma cruzi e tratados durante a fase aguda 

com as doses de 100, 40 e 20 mg/kg/dia de benznidazol por 20 dias. 

Grupo Sobrevida  
ESF 

positivo 

qPCR  

positiva 

Total de animais Cura  

positivos  (%) 

Não tratado 0/8 (0%) ₋ ₋ ₋ 0 

BNZ+MC 100 mg/kg/dia  8/8 (100%) 4/8 (50%) 0/4 (0%) 4/8 (50%) 50a 

BNZ+MC 40 mg/kg/dia 8/8 (100%) 7/8 (88%) 1/1(100%) 8/8 (100%) 0b 

BNZ+MC 20 mg/kg/dia 8/8 (100%) 8/8 (100%) ₋ 8/8 (100%) 0b 

# BNZ+MC: Benznidazol ressuspendido em carboximetilcelulose; ESF: exame de sangue a fresco; qPCR: reação em cadeia da polimerase em tempo real. (a) Diferença 

significativa com o grupo não tratado; (b) Diferença significativa com o grupo BNZ 100 mg/kg/dia. p ≤ 0,05. 

Grupos PPP (dia) PP (dia) PMP  DPMP 

Não tratado 4 18 (5-22) 568.800 9 

BNZ+MC 100 mg/kg/dia 4 5 (5-9) 10.800 7 

BNZ+MC 40 mg/kg/dia 4 10 (5-14) 28.071 7 

BNZ+MC 20 mg/kg/dia 4 16 (5-20) 296.800 7 
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4.1.2. Fase crônica – cepa Y 

O ESF após imunossupressão não apresentou positividade nos grupos dos 

camundongos tratados com BNZ+MC 100 ou 40 mg/kg/dia, enquanto entre os animais 

tratados com 20 mg/kg/dia e não tratados o ESF apresentou 25% e 50% de resultados 

positivos, respectivamente (Tabela 4). Nos animais negativos no ESF foi realizada a 

qPCR de sangue que não apresentou positividade em nenhuma das análises. Para todos 

os animais foi realizada a qPCR de tecido (cólon e coração). Assim como a qPCR de 

sangue, a qPCR de coração mostrou-se negativa em todos as amostras testadas. Entre os 

animais tratados com BNZ 20 mg/kg/dia 43% dos testes de qPCR de cólon positivaram. 

Assim 50% dos animais tratados com BNZ 20 mg/kg/dia não curaram. Dentro do grupo 

dos animais tratados com BNZ+MC 100 mg/kg/dia houve uma morte durante o 

protocolo de imunossupressão com ciclofosfamida. Dessa forma, foi realizada a qPCR 

de 7 animais. Neste teste, apenas uma amostra (17%) positivou e o grupo apresentou 

88% de cura. Enquanto os camundongos tratados com BNZ 40 mg/kg/dia apresentaram 

todos os testes negativos. Animais não tratados e tratados com BNZ apresentaram 100% 

de sobrevida. 

Ao compararmos os tratamentos realizados nas fases aguda e crônica, o 

tratamento na fase crônica apresentou maior porcentagem de cura em todos os grupos 

(Tabela 5).  
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Tabela 4: Sobrevida e cura nos grupos de camundongos infectados pela cepa Y do Trypanosoma cruzi e tratados durante a fase crônica 

com as doses de 100, 40 e 20 mg/kg/dia de benznidazol por 20 dias. 

Grupos Sobrevida ESF  

positivo 

qPCR positiva Total de animais  

positivos 

Cura  

(%) 
Sangue Coração Cólon 

Não tratado 8/8 (100%) 4/8 (50%) 0/4 (0%) 0/7* (0%) 2/7 (25%) 6/8 (75%) 25 

BNZ+MC 100 mg/kg/dia 8/8 (100%) 0/8 (0%) 0/7** (0%) 0/7 (0%) 1/7 (17%) 1/8 (12%) 88a 

BNZ+MC 40 mg/kg/dia 8/8 (100%) 0/8 (0%) 0/8 (0%) 0/8 (0%) 0/8 (0%) 0/8 (0%) 100a,b 

BNZ+MC 20 mg/kg/dia 8/8 (100%) 2/8 (25%) 0/6 (0%) 0/7* (0%) 3/7 (43%) 4/8 (50%) 50a,b,c 

# BNZ ressuspendido em carboximetilcelulose (BNZ+MC); ESF: exame de sangue a fresco; qPCR: reação em cadeia da polimerase em tempo real. (*) Um animal morreu 

após apresentar ESF positivo; (**) Um animal morreu durante o protocolo de imunossupressão, ESF negativo.  

(a) Diferença significativa com o grupo não tratado; (b) Diferença significativa com o grupo BNZ 100 mg/kg/dia; (c) Diferença significativa com o grupo BNZ 40 mg/kg/dia. p 
≤ 0,05. 

 

Tabela 5: Comparativo entre os tratamentos nas fases aguda e crônica. 

Grupo 
Cura (%) Diferença 

estatística Fase aguda Fase crônica 

Não tratado 0 25 Sim 

BNZ+MC 100 mg/kg/dia  50 88 Sim 

BNZ+MC 40 mg/kg/dia 0 100 Sim 

BNZ+MC 20 mg/kg/dia 0 50 Sim 
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ABORDAGEM II 

4.2. Eficácia do tratamento com os complexos nanoconjugados de benznidazol 

em ciclodextrina (BNZ:HPβCD)  

4.2.1. Dose de 40 mg/kg/dia 

Ao analisarmos o ESF dos animais infectados e tratados com BNZ+HPβCD na 

fase aguda da infecção, o PMP ocorreu no 8º DAI (245.200 tripomastigotas / 0,1 mL de 

sangue), a supressão de parasitemia no 16º DAI e 100% de sobrevida. Os camundongos 

tratados com complexos nanoconjugados de BNZ:HPβCD 12, 24 e 50% apresentaram 

no ESF PMP no 7º, 8º e 8º DAI (195.600, 101.200, 248.889 tripomastigotas / 0,1 mL de 

sangue, respectivamente), supressão da parasitemia nos 13º, 18º e 15º DAI, 

respectivamente, e sobrevida de 100% (Figura 14, Tabela 6 e Tabela 7).  

O ESF dos animais que receberam BNZ+MC 40 mg/kg/dia apresentou menor 

PMP que o dos animais tratados com ciclodextrina nanoconjugada ou não com BNZ 

(28.071 tripomastigotas / 0,1 mL de sangue) e 100% de sobrevida. O ESF dos 

camundongos tratados com BNZ+MC 100 mg/kg/dia apresentou menor PMP (10.800 

tripomastigotas / 0,1 mL de sangue), menor período patente e 100% de sobrevida, 

quando comparados aos animais tratados com os nanoconjugados. Os grupos controles 

tratados com BNZ+MC nas doses de 40 e 100 mg/kg/dia apresentaram os melhores 

resultados de redução dos níveis de parasitemia. 

Não foi observada cura em nenhum dos tratamentos realizados com a dose de 40 

mg/kg/dia e praticamente todos os camundongos apresentaram ESF positivo. Apenas o 

grupo controle tratado com BNZ+MC 100 mg/kg/dia apresentou cura de 50% (Tabela 

7). 
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Figura 14: Curvas de parasitemia referentes aos grupos de camundongos infectados pela cepa Y e tratados com complexos 

nanoconjugados de benznidazol em ciclodextrina (BNZ:HPβCD) na dose de 40 mg/kg/dia por 20 dias. 
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Tabela 6: Valores das curvas de parasitemia referentes aos grupos de camundongos infectados pela cepa Y e tratados com complexos 

nanoconjugados de benznidazol em ciclodextrina (BNZ:HPβCD) na dose de 40 mg/kg/dia por 20 dias. 

 

# PPP: Período pré-patente; PP: Período patente; PMP: Pico máximo de parasitemia (tripomastigotas / 0,1 mL de sangue); DPMP: Dia do pico máximo de parasitemia. BNZ 

ressuspendido em carboximetilcelulose (BNZ+MC); BNZ diluído em ciclodextrina (BNZ+HPβCD). 

 

 

 

 

 

Grupos Dose PPP (dia) PP (dia) PMP DPMP 

Não tratado - 4 18 (5-22) 568.800 9 

BNZ+MC  100 mg/kg/dia 4 5 (5-9) 10.800 7 

BNZ+MC  40 mg/kg/dia 4 10 (5-14) 28.071 7 

BNZ+HPβCD  40 mg/kg/dia 4 11 (5-15) 245.200 8 

BNZ:HPβCD 12%  40 mg/kg/dia 4 8 (5-12) 195.600 7 

BNZ:HPβCD 24%  40 mg/kg/dia 4 13 (5-17) 101.200 8 

BNZ:HPβCD 50%  40 mg/kg/dia 4 10 (5-14) 248.889 8 
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Tabela 7: Sobrevida e cura nos grupos de camundongos infectados pela cepa Y do Trypanosoma cruzi e tratados durante a fase aguda 

com complexos nanoconjugados de benznidazol em ciclodextrina (BNZ:HPβCD) na dose de 40 mg/kg/dia por 20 dias. 

Grupo Dose Sobrevida  
ESF  

positivo 

qPCR  

positiva 

Total de animais  Cura  

positivos (%) 

Não tratado - 0/8 (0%) ₋ ₋ ₋ 0 

BNZ+MC  100 mg/kg/dia 8/8 (100%) 4/8 (50%) 0/4 (0%) 4/8 (50%) 50a 

BNZ+MC 40 mg/kg/dia 8/8 (100%) 7/8 (88%) 1/1 (100%) 8/8 (100%) 0b 

BNZ+HPβCD 40 mg/kg/dia 8/8 (100%) 8/8 (100%) ₋ 8/8 (100%) 0b 

BNZ:HPβCD 12% 40 mg/kg/dia 8/8 (100%) 8/8 (100%) ₋ 8/8 (100%) 0b 

BNZ:HPβCD 24%  40 mg/kg/dia 8/8 (100%) 8/8 (100%) ₋ 8/8 (100%) 0b 

BNZ:HPβCD 50% 40 mg/kg/dia 8/8 (100%) 8/8 (100%) ₋ 8/8 (100%) 0b 

# BNZ+MC: Benznidazol ressuspendido em carboximetilcelulose; BNZ+HPβCD: BNZ diluído em ciclodextrina. 

(a) Diferença significativa com o grupo não tratado; (b) Diferença significativa com o grupo BNZ 100 mg/kg/dia. p ≤ 0,05. 
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4.2.2. Dose de 20 mg/kg/dia 

            Os animais que receberam uma dose de 20 mg/kg/dia de BNZ+MC, 

BNZ+HPβCD ou do complexo nanoconjugado BNZ:HPβCD apresentaram piores 

resultados na supressão da parasitemia que os animais tratados com 40 mg/kg/dia 

(Figura 14 e 15). O ESF entre os animais infectados e tratados com BNZ+HPβCD 

apresentou elevado pico de parasitemia (1.114.400 tripomastigotas / 0,1 mL de sangue), 

índices parasitêmicos superiores ao do grupo não tratado (568.800 tripomastigotas / 0,1 

mL de sangue) e período patente de 25 dias (Tabela 8). Em relação à taxa de sobrevida, 

essa foi de 88% (Tabela 9). Os animais tratados com complexos nanoconjugados 

BNZ:HPβCD 12, 24 e 50% apresentaram níveis parasitêmicos semelhantes nos picos de 

parasitemia (519.111, 588.063, 573.333 tripomastigotas / 0,1 mL de sangue), 

respectivamente (Tabela 8). Os animais tratados com BNZ:HPβCD 24% apresentaram 

86% de sobrevida, enquanto os camundongos tratados com BNZ:HPβCD 12 e 50%, 

88% de sobrevida (Tabela 9). Houve a supressão da parasitemia no dia 24 para os 

animais tratados com BNZ:HPβCD 24% e 50% e no dia 30 para os tratados com 

BNZ:HPβCD 12%. Os grupos controles tratados com BNZ+MC nas doses de 20 e 100 

mg/kg/dia apresentaram os melhores resultados. O ESF entre os animais que receberam 

BNZ+MC 20 mg/kg/dia apresentou menor PMP que entre os animais tratados com 

ciclodextrina nanoconjugada ou não com BNZ (296.800 tripomastigotas / 0,1 mL de 

sangue) e 100% de sobrevida. Por outro lado, o ESF dos camundongos tratados com 

BNZ+MC 100 mg/kg/dia, como mencionado, tiveram PMP no 7º DAI de apenas 10.800 

tripomastigotas / 0,1 mL de sangue e 100% de sobrevida (Tabela 8). 

Não foi observada cura em nenhum dos tratamentos de 20 mg/kg/dia. Todos os 

ESF positivaram. Apenas o grupo controle tratado com BNZ+MC 100 mg/kg/dia, como 

anteriormente demonstrado, obteve 50% de cura, (Tabela 9). 
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Figura 15: Curvas de parasitemia referentes aos grupos de animais infectados pela cepa Y e tratados com complexos nanoconjugados de 

benznidazol em ciclodextrina (BNZ:HPβCD) na dose de 20 mg/kg/dia por 20 dias. 
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# BNZ ressuspendido em carboximetilcelulose (BNZ+MC); BNZ diluído em ciclodextrina (BNZ+HPβCD). 
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Tabela 8: Valores das curvas de parasitemia referente aos grupos de animais infectados pela cepa Y e tratados com complexos 

nanoconjugados de benznidazol em ciclodextrina (BNZ:HPβCD) na dose de 20 mg/kg/dia por 20 dias.  

# PPP: Período pré-patente; PP: Período patente; PMP: Pico máximo de parasitemia (tripomastigotas / 0,1 mL de sangue); DPMP: Dia do pico máximo de parasitemia. 

BNZ+MC: Benznidazol ressuspendido em carboximetilcelulose; BNZ+HPβCD: BNZ diluído em ciclodextrina. 

 

 

 

 

 

 

Grupos Dose PPP (dia) PP (dia) PMP DPMP 

Não tratado - 4 18 (5-22) 568.800 9 

BNZ+MC 100 mg/kg/dia 4 5 (5-9) 10.800 7 

BNZ+MC 20 mg/kg/dia 4 16 (5-20) 296.800 7 

BNZ+HPβCD 20 mg/kg/dia 4 24 (5-29) 1.114.400 8 

BNZ:HPβCD 12% 20 mg/kg/dia 4 24 (5-29) 519.111 8 

BNZ:HPβCD 24% 20 mg/kg/dia 4 19 (5-23) 588.063 7 

BNZ:HPβCD 50% 20 mg/kg/dia 4 19 (5-23) 573.333 7 
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Tabela 9: Sobrevida e cura nos grupos de camundongos infectados pela cepa Y do Trypanosoma cruzi e tratados durante a fase aguda 

com complexos nanoconjugados de benznidazol em ciclodextrina (BNZ:HPβCD) na dose de 20 mg/kg/dia por 20 dias.  

Grupo Dose Sobrevida  
ESF 

positivo 

qPCR  

positiva 

Total de animais Cura  

positivos  (%) 

Não tratado - 0/8 (0%) ₋ ₋ ₋ 0 

BNZ+MC  100 mg/kg/dia 8/8 (100%) 4/8 (50%) 0/4 (0%) 4/8 (50%) 50a 

BNZ+MC 20 mg/kg/dia 8/8 (100%) 8/8 (100%) ₋ 8/8 (100%) 0b 

BNZ+HPβCD 20 mg/kg/dia 7/8 (88%) 7/7 (100%) ₋ 7/7 (100%) 0b 

BNZ:HPβCD 12% 20 mg/kg/dia 7/8 (88%) 7/7 (100%) ₋ 7/7 (100%) 0b 

BNZ:HPβCD 24%  20 mg/kg/dia 6/7 (86%) 6/6 (100%) ₋ 6/6 (100%) 0b 

BNZ:HPβCD 50%  20 mg/kg/dia 7/8 (88%) 7/7 (100%) ₋ 7/7 (100%) 0b 

# ESF: exame de sangue a fresco; qPCR: reação em cadeia da polimerase em tempo real. BNZ+MC: benznidazol ressuspendido em carboximetilcelulose; BNZ+HPβCD: 

BNZ diluído em ciclodextrina. (a) Diferença significativa com o grupo não tratado; (b) Diferença significativa com o grupo BNZ 100 mg/kg/dia. p ≤ 0,05. 
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ABORDAGEM III 

4.3. Novos esquemas terapêuticos 

4.3.1. Cepa Be-78 

Os tratamentos com BNZ 100 mg/kg/dia por 20 ou 40 dias e 40 mg/kg/dia por 

20 ou 40 dias foram capazes de reduzir o PMP e o período patente comparado ao grupo 

dos animais não tratados (Figura 16 e Tabela 10). Os grupos com menor PMP foram 

tratados com BNZ 100 mg/kg/dia por 40 dias (5.856 tripomastigotas / mL de sangue), 

além de apresentar menor período patente (4 dias). O ESF do grupo tratado com BNZ 

40 mg/kg/dia por 20 dias apresentou PMP de 6.150 tripomastigotas / mL de sangue e 7 

dias de PP. O maior PMP (após o grupo não tratado) ocorreu entre os animais tratados 

com BNZ 100 mg/kg/dia por 20 dias (26.333 tripomastigotas / mL de sangue), além de 

PP por 7 dias seguido do grupo BNZ 40 mg/kg/dia por 40 dias (17,389 tripomastigotas / 

mL de sangue), 9 dias de PP. 

Entre os animais tratados na fase aguda da infecção pela cepa Be-78 não houve 

mortalidade. O ESF dos animais tratados com BNZ 100 mg/kg/dia por 20 dias não 

positivou em nenhum dos testes. A redução da dose de tratamento para 40 mg/kg/dia 

por 20 dias reduziu a cura para apenas 12%, com 88% dos ESF positivos. Os 

camundongos tratados com BNZ 100 mg/kg/dia por 40 dias e 40 mg/kg/dia por 40 dias 

apresentaram 87% de cura. Os animais não tratados tiveram 88% de sobrevida e 

apresentaram 0% de cura (Tabela 11).  

Os animais infectados e tratados na fase crônica com o tratamento convencional 

BNZ 100 mg/kg/dia por 20 dias apresentaram 75% de cura enquanto o mesmo 

tratamento por 40 dias 33%. Ao reduzirmos a dose para 40 mg/kg/dia por 20 dias a 

percentagem de cura reduziu para 29%. Porém, os camundongos infectados pela cepa 

Be-78 e tratados na fase crônica com BNZ 40 mg/kg/dia por 40 dias apresentaram 86% 

de cura (Tabela 12). Não houve cura entre os animais não tratados. 

Ao compararmos os tratamentos entre as fases aguda e crônica da infecção, a 

fase crônica é mais facilmente tratável apenas no grupo BNZ 40 mg/kg/dia por 20 dias, 

não havendo diferença entre fases quando aumentamos o tempo de tratamento (BNZ 40 

mg/kg/dia por 40 dias). O tratamento com a dose padrão de 100 mg/kg/dia por 20 ou 40 

dias é mais efetivo na fase aguda (Tabela 13). 
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Figura 16: Curva de parasitemia referente aos grupos de animais infectados pela cepa Be-78 e tratados com novos esquemas 

terapêuticos do benznidazol. 
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Tabela 10: Valores das curvas de parasitemia referentes aos grupos de camundongos infectados pela cepa Be-78 e tratados com novos 

esquemas terapêuticos do benznidazol.  

# PPP: Período pré-patente; PP: Período patente; PMP: Pico máximo de parasitemia (tripomastigotas / 0,1 mL de sangue); DPMP: Dia do pico máximo de parasitemia. 

 

 

Tabela 11: Sobrevida e cura nos grupos de camundongos infectados pela cepa Be-78 e tratados durante a fase aguda com novos 

esquemas terapêuticos do benznidazol.  

Grupo Sobrevida 
ESF qPCR positiva Total de animais Cura 

positivo Sangue Coração Cólon positivos (%) 

Não tratado 7/8 (88%) 5/7 (71%) 2/2 (100%) 3/7 (43%) 7/7 (100%) 7/7 (100%) 0 

BNZ 100 mg/kg/dia – 20 dias 8/8 (100%) 0/8 (0%) 0/8 (0%) 0/8 (0%) 0/8 (0%) 0/8 (0%) 100a 

BNZ 100 mg/kg/dia – 40 dias 8/8 (100%) 0/8 (0%) 0/8 (0%) 0/7* (0%) 1/7 (14%) 1/8 (13%) 87a,b 

BNZ 40 mg/kg/dia – 20 dias 8/8 (100%) 7/8 (88%) 0/1 (0%) 3/8 (38%) 7/8 (88%) 7/8 (88%) 12a,b,c 

BNZ 40 mg/kg/dia – 40 dias 8/8 (100%) 1/8 (13%) 0/7 (0%) 1/7* (14%) 1/7 (14%) 1/8 (13%) 87a,b,d 

(*) 1 óbito com ESF e qPCR negativos. (a) Diferença significativa com o grupo não tratado; (b) Diferença significativa com o grupo BNZ 100 mg/kg/dia – 20 dias; (c) 

Diferença significativa com o grupo BNZ 100 mg/kg/dia – 40 dias; (d) Diferença significativa com o grupo BNZ 40 mg/kg/dia – 20 dias. p ≤ 0,05. 

 

Grupos PPP (dia) PP (dia) PMP DPMP 

Não tratado 3 47 (4-50) 86.833 13 

BNZ 100 mg/kg/dia – 20 dias 4 7 (5-11) 26.333 10 

BNZ 100 mg/kg/dia – 40 dias 6 4 (7-10) 5.856 9 

BNZ 40 mg/kg/dia – 20 dias 5 7 (6-12) 6.150 9 

BNZ 40 mg/kg/dia – 40 dias 4 9 (5-13) 17.389 10 
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Tabela 12: Sobrevida e cura nos grupos de camundongos infectados pela cepa Be-78 e tratados durante a fase crônica com novos 

esquemas terapêuticos do benznidazol.  

Grupo Sobrevida 
ESF qPCR Total de animais Cura 

positivo Sangue Coração Cólon positivos (%) 

Não tratado 6/8 (75%) 2/6 (33%) 3/4 (75%) 3/6 (50%) 6/6 (100%) 8/8 (100%) 0 

BNZ 100 mg/kg/dia – 20 dias 4/8 (50%) 0/4 (0%) 0/4 (0%) 0/2* (0%) 1/2 (50%) 1/4 (25%) 75a 

BNZ 100 mg/kg/dia – 40 dias 3/8 (37%) 0/3 (0%) 2/3 (67%) 0/3 (0%) 0/3 (0%) 2/3 (67%) 33a,b 

BNZ 40 mg/kg/dia – 20 dias 7/8 (88%) 2/7 (29%) 2/5 (40%) 0/6** (0%) 4/6 (67%) 5/7 (71%) 29a,b 

BNZ 40 mg/kg/dia – 40 dias 7/8 (88%) 0/7 (0%) 0/7 (0%) 0/7 (0%) 1/7 (14%) 1/7 (14%) 86a,c,d 

(*) 2 óbitos com ESF e qPCR negativos; (**) Um óbito com ESF positivo; (a) Diferença significativa com o grupo não tratado; (b) Diferença significativa com o grupo BNZ 
100 mg/kg/dia – 20 dias; (c) Diferença significativa com o grupo BNZ 100 mg/kg/dia – 40 dias; (d) Diferença significativa com o grupo BNZ 40 mg/kg/dia – 20 dias. p ≤ 0,05. 

 

 

Tabela 13: Comparação entre os novos esquemas terapêuticos do benznidazol nas fases aguda e crônica da infecção pela cepa Be-78. 

Grupo 
Cura (%) 

Diferença estatística  
Fase aguda Fase crônica 

Não tratado 0 0 Não 

BNZ 100 mg/kg/dia – 20 dias 100 75 Sim 

BNZ 100 mg/kg/dia – 40 dias 87 33 Sim 

BNZ 40 mg/kg/dia – 20 dias 12 29 Sim 

BNZ 40 mg/kg/dia – 40 dias 87 86 Não 

   Diferença significativa com p ≤ 0,05. 
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4.3.2. Cepa Y 

O ESF entre os animais não tratados e infectados pela cepa Y apresentou DPMP 

no 8º DPI, 37 dias de parasitemia patente e o maior pico de parasitemia (567.650 

tripomastigotas / 0,1 mL de sangue). Entre os camundongos tratamentos com BNZ 100 

mg/kg/dia por 40 dias, o ESF apresentou o menor PMP (8.811 tripomastigotas / 0,1 mL 

de sangue) e PP de 3 dias. Ao manter a dose e diminuir o tempo de tratamento BNZ 100 

mg/kg/dia por 20 dias, o PMP foi de 11.300 tripomastigotas / 0,1 mL de sangue e o PP 

de 1 dia. O maior pico de parasitemia (com exceção dos animais não tratados) está entre 

os animais tratados com BNZ 40 mg/kg/dia por 20 dias (100.000 tripomastigotas / 0,1 

mL de sangue), além do maior PP (11 dias). Ao aumentarmos o tempo de tratamento 

BNZ 40 mg/kg/dia por 40 dias o pico de parasitemia passa a ser 24.000 tripomastigotas 

/ 0,1 mL de sangue e o PP, 7 dias (Figura 17 e Tabela 14). 

Os camundongos não tratados apresentaram 63% de sobrevida e ESF 100% 

positivo. Os animais tratados com dose reduzida de BNZ 40 mg/kg/dia por 20 ou 40 

dias não alcançaram eficácia do tratamento. Os animais tratados com 100 mg/kg/dia por 

20 e 40 dias apresentaram, respectivamente, 75 e 87% de cura (Tabela 15). 
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Figura 17: Curva de parasitemia referente aos grupos de camundongos infectados pela cepa Y e tratados com novos esquemas 

terapêuticos do BNZ. 
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Tabela 14: Valores das curvas de parasitemia referentes aos grupos de camundongos infectados pela cepa Y e tratados com novos 

esquemas terapêuticos do benznidazol.  

# PPP: Período pré-patente; PP: Período patente; PMP: Pico máximo de parasitemia (tripomastigotas / 0,1 mL de sangue); DPMP: Dia do pico máximo de parasitemia. 

 

 

Tabela 15: Sobrevida e cura nos grupos de camundongos infectados pela cepa Y e tratados durante a fase aguda com novos esquemas 

terapêuticos do benznidazol.  

Grupo Sobrevida 
ESF qPCR Total de animais Cura 

positivo Sangue Coração Cólon positivos (%) 

Não tratado 5/8 (63%) 5/5 (100%) -* - - 5/5 (100%) 0 

BNZ 100 mg/kg/dia – 20 dias 8/8  (100%) 0/8 (0%) 1/8 (13%) 1/8 (13%) 2/8 (25%) 2/8 (25%) 75a 

BNZ 100 mg/kg/dia – 40 dias 8/8 (100%) 1/8 (22%) 0/7 (0%) 0/8 (0%) 0/8 (0%) 1/8 (13%) 87a,b 

BNZ 40 mg/kg/dia – 20 dias 8/8 (100%) 7/8 (88%) 1/1 (100%) 1/7 (14%) 7/7 (100%) 8/8 (100%) 0b,c 

BNZ 40 mg/kg/dia – 40 dias 7/8 (88%) 7/7 (100%) - 0/7 (0%) 7/7 (100%) 7/7 (100%) 0b,c 

(*) óbito. (a) Diferença significativa com o grupo não tratado; (b) Diferença significativa com o grupo BNZ 100 mg/kg/dia – 20 dias; (c) Diferença significativa com o grupo 

BNZ 100 mg/kg/dia – 40 dias; (d) Diferença significativa com o grupo BNZ 40 mg/kg/dia – 20 dias. p ≤ 0,05. 

 

Grupos PPP (dia) PP (dia) PMP DPMP 

Não tratado 4 37 (5-41) 567.650 8 

BNZ 100 mg/kg/dia – 20 dias 4 1 (5-5) 11.300 5 

BNZ 100 mg/kg/dia – 40 dias 4 3 (5-7) 8.811 6 

BNZ 40 mg/kg/dia – 20 dias 4 11 (5-15) 100.000 13 

BNZ 40 mg/kg/dia – 40 dias 4 7 (5-11) 24.000 5 
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4.3.3. Cepa VL-10 

Entre os animais infectados pela cepa VL-10 e não tratados, o ESF apresentou 

um longo PP (45 dias) e PMP de 341.500 tripomastigotas / 0,1 mL de sangue. O ESF 

dos camundongos que receberam o tratamento padrão BNZ 100 mg/kg/dia por 20 dias 

mostrou o menor PMP (10.167 tripomastigotes/ 0,1 mL de sangue) e o menor PP (12 

dias). Ao aumentarmos o tempo de tratamento BNZ 100 mg/kg/dia por 40 dias o PMP 

passa a ser 41.400 tripomastigotas / 0,1 mL de sangue e o PP (18 dias). O ESF dos 

animais tratados com BNZ 40 mg/kg/dia por 40 dias apresentou o maior pico máximo 

de parasitemia (com exceção dos animais não tratados) 52.845 tripomastigotas / 0,1 mL 

de sangue e 39 dias de PP. Ao diminuirmos o tempo de tratamento BNZ 40 mg/kg/dia 

por 20 dias apesar do PMP diminuir (18.311 tripomastigotas / 0,1 mL de sangue) o PP 

aumenta para 57 dias (Figura 18 e Tabela 16). 

A sobrevida na fase aguda de todos os grupos infectados pela cepa VL-10 variou 

entre 88-100%. Não houve cura entre os animais tratados com a dose de 40 mg/kg/dia e 

100 mg/kg/dia por 20 dias e 40 mg/kg/dia por 40 dias, com a grande maioria dos ESF 

positivos. Entre os camundongos tratados com BNZ 100 mg/kg/dia por 40 dias foi 

observado 12% de eficácia do tratamento (Tabela 17). 

A sobrevida na fase crônica de todos os grupos infectados pela cepa VL-10 foi 

de 100%. Grande parte dos ESF positivaram, não havendo cura entre os animais 

tratados com a dose de 40 mg/kg/dia e 100 mg/kg/dia por 20 dias. Os animais tratados 

com a dose padrão por mais tempo BNZ 100 mg/kg/dia por 40 dias apresentaram os 

melhores resultados, 62% de cura, seguido dos animais tratados com uma dose reduzida 

por mais tempo BNZ 40 mg/kg/dia por 40 dias, 25% de cura (Tabela 18). 

Ao compararmos as fases aguda e crônica da infecção pela cepa VL-10, a fase 

crônica mostrou ser mais facilmente tratável (Tabela 19). 
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Figura 18: Curva de parasitemia referente aos grupos de camundongos infectados pela cepa VL-10 e tratados com novos esquemas 

terapêuticos do BNZ. 
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Tabela 16: Valores das curvas de parasitemia referentes aos grupos de camundongos infectados pela cepa VL-10 e tratados com novos 

esquemas terapêuticos do benznidazol.  

# PPP: Período pré-patente; PP: Período patente; PMP: Pico máximo de parasitemia (tripomastigotas / 0,1 mL de sangue); DPMP: Dia do pico máximo de parasitemia. 

 

 

Tabela 17: Sobrevida e cura nos grupos de camundongos infectados pela cepa VL-10 e tratados durante a fase aguda com novos 

esquemas terapêuticos do benznidazol.  

Grupo Sobrevida 
ESF qPCR Total de animais Cura 

positivo Sangue Coração Cólon positivos (%) 

Não tratado 8/8 (100%) 8/8 (100%) - 8/8 (100%) 8/8 (100%) 8/8 (100%) 0 

BNZ 100 mg/kg/dia – 20 dias 7/8 (88%) 6/7 (88%) 0/1 (0%) 5/7 (71%) 7/7 (100%) 7/7 (100%) 0 

BNZ 100 mg/kg/dia – 40 dias 8/8 (100%) 5/8 (63%) 0/3 (0%) 4/8 (50%) 7/8 (88%) 7/8 (88%) 12a,b 

BNZ 40 mg/kg/dia – 20 dias 8/8 (100%) 8/8 (100%) - 8/8 (100%) 8/8 (100%) 8/8 (100%) 0c 

BNZ 40 mg/kg/dia – 40 dias 7/8 (88%) 7/7 (100%) - 6/6* (100%) 6/6 (100%) 7/7 (100%) 0c 

(*) 1 animal morreu após apresentar ESF positivo. (a) Diferença significativa com o grupo não tratado; (b) Diferença significativa com o grupo BNZ 100 mg/kg/dia – 20 dias; 

(c) Diferença significativa com o grupo BNZ 100 mg/kg/dia – 40 dias; (d) Diferença significativa com o grupo BNZ 40 mg/kg/dia – 20 dias. p ≤ 0,05. 

 

 Grupos PPP (dia) PP (dia) PMP DPMP 

Não tratado 5 45 (6-50) 341.500 23 

BNZ 100 mg/kg/dia – 20 dias 9 12 (10-21) 10.167 17 

BNZ 100 mg/kg/dia – 40 dias 9 18 (10-27) 41.400 20 

BNZ 40 mg/kg/dia – 20 dias 10  57 (5-62) 18.311 21 

BNZ 40 mg/kg/dia – 40 dias 10 39 (11-49) 52.845 20 
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Tabela 18: Sobrevida e cura nos grupos de camundongos infectados pela cepa VL-10 e tratados durante a fase crônica com novos 

esquemas terapêuticos do benznidazol.  

Grupo Sobrevida 
ESF qPCR Total de animais Cura 

positivo Sangue Coração Cólon positivos (%) 

Não tratado 8/8 (100%) 5/8 (63%) 2/3 (67%) 4/5* (80%) 2/5 (40%) 8/8 (100%)  0 

BNZ 100 mg/kg/dia – 20 dias 8/8 (100%) 5/8 (63%) 2/3 (67%) 2/7* (29%) 4/7 (57%) 8/8 (100%) 0 

BNZ 100 mg/kg/dia – 40 dias 8/8 (100%) 2/8 (25%) 0/6 (0%) 0/8 (0%) 1/8 ((13%) 3/8 (38%) 62a,b 

BNZ 40 mg/kg/dia – 20 dias 8/8 (100%) 4/8 (50%) 3/4 (75%) 1/7* (14%) 1/7 (14%) 8/8 (100%) 0c 

BNZ 40 mg/kg/dia – 40 dias 8/8 (100%) 6/8 (75%) 0/2 (0%) 0/5* (0%) 0/5 (0%) 6/8 (75%) 25a,b,c,d 

(*) óbito com ESF positivo. (a) Diferença significativa com o grupo não tratado; (b) Diferença significativa com o grupo BNZ 100 mg/kg/dia – 20 dias; (c) Diferença 
significativa com o grupo BNZ 100 mg/kg/dia – 40 dias; (d) Diferença significativa com o grupo BNZ 40 mg/kg/dia – 20 dias. p ≤ 0,05. 

 

 

Tabela 19: Comparação entre os novos esquemas terapêuticos do benznidazol nas fases aguda e crônica da infecção pela cepa VL-10. 

Grupo 
Cura (%) Diferença 

estatística Fase aguda Fase crônica 

Não tratado 0 0 Não 

BNZ 100 mg/kg/dia – 20 dias 0 0 Não 

BNZ 100 mg/kg/dia – 40 dias 12 62 Sim 

BNZ 40 mg/kg/dia – 20 dias 0 0 Não 

BNZ 40 mg/kg/dia – 40 dias 0 25 Sim 

   Diferença significativa com p ≤ 0,05. 
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Ao compararmos cada tratamento realizado na fase aguda entre as três cepas, a 

cepa Be-78 mostra-se mais susceptível ao tratamento, enquanto a VL-10 mais resistente 

(Tabela 20). Essa comparação realizada na fase crônica apresenta a mesma relação, com 

exceção do tratamento BNZ 100 mg/kg/dia por 40 dias onde a cepa VL-10 mostrou ser 

mais facilmente tratada que a cepa Be-78. 

Tabela 20: Comparação dos novos esquemas terapêuticos do BNZ entre cepas 

dentro de uma mesma fase de infecção. 

Grupos Fase aguda  Fase crônica 

 Be-78 Y VL-10  Be-78 VL-10 

Não tratado 0 0 0  0 0 

BNZ 100 mg/kg/dia – 20 dias 100 75a 0a,b  75 0a 

BNZ 100 mg/kg/dia – 40 dias 87 87 12a,b  33 62a 

BNZ 40 mg/kg/dia – 20 dias 12 0a 0a  29 0a 

BNZ 40 mg/kg/dia – 40 dias 87 0a 0a  86 25a 

(a) Diferença significativa com o grupo infectado pela cepa Be-78; (b) Diferença significativa com o grupo 
infectado pela cepa Y. p ≤ 0,05. 

 



PERIN, L.                                                                                    Capítulo I: DISCUSSÃO 

62 

 

5. DISCUSSÃO 

Na Abordagem I, o estudo demonstrou que doses mais baixas de BNZ (40 

mg/kg/dia) para o tratamento da doença de Chagas crônica experimental atingem taxas 

de cura semelhantes às da dose de referência (100 mg/kg/dia) e que a eficácia dos 

tratamentos é maior na fase crônica do que na fase aguda da doença, Tabelas 3-5. 

Camundongos Swiss inoculados com 1 x 104 formas tripomastigotas sanguíneas 

da cepa Y e tratados com doses de 20 ou 40 mg/kg/dia de BNZ durante 20 dias na fase 

aguda da infecção pelo T. cruzi não curaram, Tabela 3. No entanto, a dose padrão de 

100 mg/kg/dia atingiu 50% da eficácia do tratamento. Estes dados são condizentes com 

estudos semelhantes anteriores (ASSIRIA FONTES MARTINS et al., 2015; BAHIA et 

al., 2014; DINIZ et al., 2013; BATISTA et al., 2011; ARAUJO et al., 2000). Conforme 

relatado, a cepa Y de T. cruzi é parcialmente suscetível ao tratamento com BNZ 

(FILARDI & BRENER, 1987), ou seja, a porcentagem de cura varia entre 33 e 67%. 

Mesmo frente aos resultados insatisfatórios quando foi realizada a redução de 

dose durante a fase aguda, nosso grupo decidiu verificar a eficácia do tratamento dessas 

novas doses também na fase crônica da infecção pelo T. cruzi. Nossos resultados 

mostraram que a utilização da dose reduzida do BNZ (40 mg/kg/dia) para o tratamento 

durante a fase crônica mostrou eficácia similar à dose de 100 mg/kg/dia, Tabela 4.  

Experimentos em animais sugerem que os regimes de tratamento intermitente, 

que reduzem a dose total do BNZ, são capazes de curar a infecção pelo T. cruzi 

(BUSTAMANTE & TARLETON, 2014). Além disso, a administração de BNZ em dose 

reduzida mostrou ser efetiva na eliminação do parasito do sangue e tecido cardíaco, 

além de reduzir a reação inflamatória (CEVEY et al., 2016). Estudo utilizando 

bioluminescencia após imunossupressão, que avaliou a eficácia do tratamento de 

diferentes compostos nitroheterocíclicos em camundongos, concluiu que o tratamento 

da infecção experimental pelo T. cruzi é mais efetivo na fase crônica do que na fase 

aguda e vislumbrou a possibilidade de se reduzir a duração e a dose do tratamento 

clínico atual (FRANCISCO et al., 2016).  

Muitos são os critérios de cura utilizados na literatura para determinar se um 

tratamento foi eficaz contra a infecção pelo T. cruzi ou não (CHATELAIN & KONAR, 

2015). No presente trabalho optou-se por seguir, com algumas modificações, o critério 

de cura estabelecido no workshop intitulado Experimental Models in Drug Screening 
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and Development for Chagas Disease (ROMANHA et al., 2010). A utilização do 

protocolo de imunossupressão e posterior análise com ESF e qPCR de sangue (como 

descrito pelo consenso) foi previamente descrito como critério de cura em diversas 

publicações (KHARE et al., 2015; CALDAS et al., 2014; DINIZ et al., 2013; CENCIG 

et al., 2012; CALDAS et al., 2008) e alguns autores também expandiram a avaliação 

por qPCR aos tecidos, como nós realizamos (NDAO et al., 2014; KEENAN et al., 

2013). Isso aumenta a robustez do teste, uma vez que a determinação da cura torna-se 

mais rigorosa devido à alta especificidade e sensibilidade deste método. A PCR de 

sangue é um método adequado para detectar, em camundongos, falha terapêutica na 

infecção aguda pelo T. cruzi, todavia, animais que após tratamento com BNZ 

apresentam PCR de sangue negativo podem ser positivos na PCR de tecido, indicando 

uma infecção residual (MARTINS et al., 2008). Por esse motivo, estendemos o teste de 

qPCR aos órgãos-chave afetados pela doença de Chagas, coração e cólon.  

A qPCR de coração não adicionou novos resultados. No entanto, observamos 

uma maior taxa de positividade em qPCR de cólon: 25% dos camundongos não 

tratados, 43% dos tratados com 20 mg/kg/dia, 17% dos tratados com 100 mg/kg/dia e 

0% dos tratados com 40 mg/kg/dia, Tabela 4. Na fase crônica, o T. cruzi persiste no 

trato gastrointestinal, principalmente no estômago e no cólon (LEWIS et al., 2014). 

Esses dados sustentam a hipótese de que o cólon é um órgão importante para determinar 

a eficácia dos compostos na fase crônica da infecção experimental pelo T. cruzi. 

Para cepas e inóculos que cronificam, os animais tratados na fase aguda 

tradicionalmente são entendidos como tendo menor mortalidade e maior eficácia do 

tratamento em comparação com o modelo de fase crônica (DE MELLO et al., 2016; 

GUEDES et al., 2002; MOLINA et al., 2000). Entretanto, nossos resultados 

demonstram que a infecção crônica pelo T. cruzi em camundongos é mais fácil de curar 

do que a infecção aguda. 

Um fator subjacente a esses resultados pode ser a diferença no inóculo usado nos 

dois modelos (fase aguda e crônica). Tais diferenças são inerentes ao design do 

experimento, uma vez que a carga de parasitos requerida é muito menor no modelo 

crônico do que no modelo agudo (DE MELLO et al., 2016; GUEDES et al., 2002; 

MOLINA et al., 2000). Além disso, esses mesmos estudos demonstram que um inóculo 
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inferior não é uma prerrogativa para o aumento da eficácia do tratamento que é cepa 

dependente.  

Além das diferenças quanto ao inóculo inicial, no modelo agudo a replicação do 

parasito é maior e a infecção apresenta ampla distribuição tecidual. Durante a fase 

crônica da doença, no entanto, a intensidade da infecção é menor e parece estar 

localizada em poucos tecidos (estudos baseados em bioluminescência) (LEWIS et al., 

2014). 

Outra questão é que, para garantir que os animais se tornem crônicos pela cepa 

Y de T. cruzi, recomenda-se, em alguns estudos, tratar os animais com uma dose de 500 

mg/kg/dia de BNZ no pico da parasitemia. O uso desta dose produz um aumento 

acentuado da sobrevida e permite o desenvolvimento de infecção crônica usando a cepa 

Y (CAMPOS et al., 2016). No entanto, este protocolo pode levar à seleção de parasitos 

resistentes e tornar o tratamento com BNZ menos efetivo (MURTA & ROMANHA, 

1998). Assim, deveríamos esperar uma menor porcentagem de cura durante a fase 

crônica devido a esta possível seleção de clones resistentes ao tratamento com BNZ, 

mas o oposto foi observado. Isso demonstra que a dose de 500 mg/kg/dia aparentemente 

não influenciou os resultados da cura observada na fase crônica, fortalecendo nossos 

resultados. 

Dado que a maioria dos pacientes é tratada durante a fase crônica da doença de 

Chagas, vários estudos demonstraram a importância do tratamento neste estágio de 

infecção (COURA, 2009; FABBRO et al., 2007). Com base em nossos resultados, até o 

momento, acreditamos que é importante avaliar os candidatos a medicamentos nas fases 

aguda e crônica da doença de Chagas. Embora a condução de experimentos na fase 

crônica seja mais demorada e dispendiosa, não se pode descartar um novo composto 

com base apenas em dados da fase aguda, pois na fase crônica, aparentemente, pode 

apresentar melhor eficácia. Além disso, a análise do cólon é importante porque poderia 

reduzir o número de resultados falso-negativos.  

Juntos, estes achados sugerem que a estratégia atual de terapia e avaliação de 

eficácia deve ser questionada e repensada.   

A Abordagem II trabalhou com a hipótese de que os complexos 

nanoestruturados BNZ:HPβCD em baixas doses aumentam a efetividade do tratamento 

na fase aguda quando comparados ao tratamento com o comprimido BNZ também em 
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doses menores. A HPβCD é capaz de aumentar a biodisponibilidade oral do BNZ em 

ratos (LEONARDI; BOMBARDIERE; SALOMON, 2013) e estudo in vitro do projeto 

Berenice mostrou que a citotoxicidade dos complexos nanoestruturados BNZ:HPβCD 

foi significativamente menor que a do BNZ livre, sem redução na atividade 

tripanomicida (VINUESA et al., 2017). Além disso, diversas CD mostraram ser capazes 

de aumentar a solubilidade aquosa do BNZ permitindo sua dissolução em água (DE 

MELO et al., 2013; SOARES-SOBRINHO et al., 2012; MAXIMIANO et al., 2011) e, 

in vitro, demonstraram serem capazes de diminuir a toxicidade do BNZ sem interferir 

na atividade tripanomicida (LYRA et al., 2012).  

Os resultados obtidos mostraram que os complexos nanoconjugados 

BNZ:HPβCD 12, 24 e 50% nas doses de 40 e 20 mg/kg/dia foram capazes de gerar 

supressão da parasitemia (Tabela 6 e 8) e prevenir a mortalidade dos animais, mas, não 

foram capazes de curar a infecção pelo T. cruzi, Tabela 7 e 9.  

Aparentemente, apesar das melhorias provenientes do uso de BNZ 

ciclodextrinado, essas não são suficientes para aumentar a eficácia do tratamento. Uma 

possível explicação para esse achado é que o BNZ tem absorção rápida e quase 

completa, com alta biodisponibilidade e biodistribuição após a administração oral 

(PERIN et al., 2017; RAAFLAUB; ZIEGLER, 1979; WORKMAN et al., 1984). Dessa 

forma, uma melhora nesses parâmetros não estaria diretamente relacionada à melhora da 

eficácia terapêutica. 

Os resultados contradizem a hipótese inicial de nosso trabalho e mostram que os 

complexos nanoconjugados de BNZ:HPβCD não geram melhora no tratamento da 

infecção pelo T. cruzi. 

Na tentativa de esclarecer os dados por nós encontrados na Abordagem I 

delineamos a Abordagem III, todavia, com alterações, devido às limitações da primeira 

abordagem, bem como adição de novas perguntas. Dessa forma, repetimos o esquema 

terapêutico do BNZ 40 e 100 mg/kg/dia por 20 dias e utilizamos essas mesmas doses 

por 40 dias de tratamento. Avaliamos a eficácia dos diferentes esquemas terapêuticos 

nas fases aguda e crônica da doença e usamos camundongos infectados com cepas que 

apresentam diferentes suscetibilidades ao BNZ, embora todas sejam pertencentes ao 

DTU TcII. Como as infecções pelo T. cruzi variam em virulência e suscetibilidade ao 

tratamento (FILARDI; BRENER, 1987; YUN et al., 2009), avaliar os efeitos de 
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diferentes protocolos terapêuticos em cepas com distintas suscetibilidades ao BNZ 

permitiria alcançar resultados mais significativos. 

Nossos dados mostram que o grupo de animais infectados pela cepa Be-78 

(suscetível), quando tratados na fase crônica com uma dose menor por mais tempo (40 

mg/kg/dia - 40 dias) apresentou a mesma eficácia no tratamento do que com o protocolo 

padrão (100 mg/kh/dia por 20 dias), Tabela 12. Considerando que a fase crônica da 

doença é caracterizada por parasitemia subpatente e menor parasitismo tecidual, e que a 

cepa Be-78 é suscetível ao tratamento com BNZ (CALDAS et al., 2008; GUEDES et 

al., 2007; VELOSO et al., 2001), sugerimos que o uso de uma dose reduzida por mais 

tempo de tratamento na fase crônica permitiria combater os poucos parasitos presentes 

nesta fase da infecção. No entanto, ao contrário do que hipotetizamos manter a dose 

padrão, mas prolongar a duração do tratamento (100 mg/kg/dia - 40 dias), resultou em 

diminuição da eficácia quando comparado ao protocolo padrão, Tabela 12. Para o 

sucesso terapêutico na doença de Chagas, a resposta imune do hospedeiro deve atuar em 

conjunto com o efeito antiparasitário do BNZ. A cepa Be-78, ao contrário das cepas Y e 

VL-10, apresenta uma natureza policlonal ou mista (VALADARES et al., 2012; 

VELOSO et al., 2012). Estudos mostraram que o BNZ pode alterar a resposta imune do 

hospedeiro (GATTO et al., 2017; PÉREZ-ANTÓN et al., 2018; VALLEJO et al., 2016) 

e o sistema imune do hospedeiro pode selecionar isolados da cepa Be-78 (NOGUEIRA-

PAIVA et al., 2015). Por exemplo, sugere-se a presença na linhagem Be-78 de uma 

subpopulação com características semelhantes às da linhagem Be-62 (NOGUEIRA-

PAIVA et al., 2015; VALADARES et al., 2012), que apresenta maior mortalidade 

(LANA; CHIARI, 1986). Portanto, o aumento do tempo de tratamento da infecção pela 

cepa Be-78 sem diminuir a dose do BNZ (100 mg/kg/dia - 40 dias) pode ter levado a um 

desequilíbrio na resposta imunológica que favoreceu a reprodução do parasito e / ou 

selecionou subpopulações com alguma resistência ao tratamento. 

Para o tratamento da fase aguda da infecção, o aumento da duração do 

tratamento resultou em uma redução na eficácia tanto para a dose mais baixa (40 

mg/kg/dia - 40 dias) quanto para a dose mais alta (100 mg/kg/dia - 40 dias), comparado 

ao tratamento padrão, Tabela 11. Demonstramos que, na fase aguda da infecção, como a 

parasitemia é patente, apenas uma dose maior de BNZ é capaz de eliminar os parasitos 

existentes. Entretanto, quando o período de tratamento é prolongado, a situação descrita 
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para a fase crônica é repetida, favorecendo a reprodução de parasitos e/ou a seleção de 

subpopulações resistentes e, por essa razão, 100 mg/kg/dia - 40 dias é menos eficaz que 

100 mg/kg/dia - 20 dias Estes resultados indicam que a teoria da proporcionalidade da 

dose e do tempo de BNZ não se aplica à cepa Be-78. 

Curiosamente, na fase crônica da infecção pela cepa VL-10, também 

observamos um perfil não dependente da dose, mas dependente do tempo. Os melhores 

resultados foram encontrados em animais tratados com 100 mg/kg/dia - 40 dias (dose 

padrão e tempo prolongado de tratamento); entretanto, o tratamento com 40 mg/kg/dia - 

40 dias (menor dose com maior tempo) também obteve bons resultados, embora com 

cura inferior à 100 mg/kg/dia - 40 dias, Tabela 18. 

Na infecção aguda pelas cepas Y e VL-10 do T. cruzi (parcialmente suscetíveis e 

resistentes, respectivamente), o tratamento com dose menor, mas com tempo padrão de 

tratamento (40 mg/kg/dia - 20 dias) ou dose menor por mais tempo (40 mg/kg/dia - 40 

dias) foram incapazes de promover a cura, Tabelas 15 e 17. No entanto, quando os 

animais foram tratados com a dose padrão e tempo prolongado de tratamento (100 

mg/kg/dia - 40 dias) a porcentagem de cura aumentou, embora sem atingir 100% em 

nenhuma das cepas. 

A necessidade de doses mais elevadas de BNZ para as cepas Y e VL-10 é 

consistente com o perfil de resistência à droga. Nesse sentido, o tratamento com BNZ 

na infecção aguda em animais infectados pela cepa Y e VL-10 seguiu a teoria da 

proporcionalidade da dose e do tempo de tratamento, em contraste com o observado na 

infecção pela cepa Be-78. Esses dados corroboram com estudos pré-clínicos que 

sugerem que o tratamento na fase aguda da infecção por cepas parcialmente suscetíveis 

ou resistentes ao BNZ é dependente da dose e do tempo (MAZZETI et al., 2018). 

Os camundongos foram considerados curados somente quando apresentavam 

ESF negativo após serem submetidos à imunossupressão, bem como qPCR negativo de 

sangue, cólon e coração, visto que o uso de imunossupressor seguido de ESF e qPCR 

aumenta a sensibilidade destas técnicas (BUSTAMANTE; BIXBY; TARLETON, 2008; 

CALDAS et al., 2008). Quando analisamos fragmentos de cólon, camundongos 

infectados com a linhagem Be-78 foram positivos em 43 e 50% dos testes nas fases 

aguda e crônica, respectivamente (Tabelas 11 e 12). A mesma análise, em animais 

infectados por VL-10, apresentou 97 e 25% de positividade nas fases aguda e crônica, 
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respectivamente (Tabelas 17 e 18). Por fim, na fase aguda da infecção pela cepa Y 

apresentou 53% de positividade, Tabela 15. Nossos resultados demonstram que, 

independentemente da cepa do T. cruzi, o cólon é um importante local de residência do 

parasito em camundongos e, por isso, este órgão é um local crucial de análise na 

avaliação pós-tratamento. 

Em relação à análise da qPCR no tecido cardíaco de animais infectados pela 

cepa Be-78 encontramos, 19 e 13% de positivos nas fases aguda e crônica da infecção, 

respectivamente (Tabelas 11 e 12). Para a linhagem VL-10 a mesma análise foi 

realizada e os resultados mostraram 84 e 22% de positividade nas fases aguda e crônica 

da infecção, respectivamente, (Tabelas 17 e 18) e para a linhagem Y 7% de positividade 

na fase aguda, Tabela 15. Estes resultados foram consistentes, uma vez que as cepas Be-

78 e VL-10 são miotrópicas, enquanto a cepa Y é macrofagotrópica (BICE; ZELEDON, 

1970; CALDAS, 2011; CALDAS et al., 2017; GUEDES et al., 2007; MELO; 

BRENER, 1978). 

 

Em resumo, podemos concluir para a doença de Chagas experimental:  

 

 Os complexos nanoconjugados BNZ:HPβCD 12, 24 e 50% nas doses de 40 e 20 

mg/kg/dia são capazes de suprimir a parasitemia e prevenir a mortalidade dos 

animais, mas, não são capazes de curar uma infecção aguda pela cepa Y do T. 

cruzi; 

 As infecções agudas pela cepa Y devem ser tratadas com o tratamento padrão 

(100 mg/kg/dia por 20 dias) e, quando possível, com a dose padrão por mais 

tempo (40 dias), melhores resultados;  

 As infecções crônicas pela cepa Y apresentam resultados semelhantes quando 

tratadas com as doses de 100 e 40 mg/kg/dia por 20 dias;  

 As infecções pela cepa Be-78 tratadas na fase aguda respondem melhor ao 

tratamento padrão, enquanto na fase crônica a redução da dose com o aumento 

do tempo também é uma alternativa promissora;  

 Infecções pela cepa VL-10 tratadas na fase aguda e crônica respondem melhor 

com a dose padrão por mais tempo, embora a redução da dose com o aumento 

do tempo também seja uma alternativa promissora. 
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1. INTRODUÇÃO 

O BNZ é o fármaco de primeira escolha para o tratamento da infecção pelo T. 

cruzi e, desde a década de 80, é o único fármaco comercializado no Brasil, Argentina, 

Chile e Uruguai (BERN, 2011; COURA; DE CASTRO, 2002). Lançado pela indústria 

farmacêutica Roche em 1972 com o nome de Rochagan® no Brasil e Radanil® na 

Argentina, o benznidazol, no entanto, teve sua tecnologia de produção cedida ao Brasil 

e, atualmente, é fabricado no Brasil pelo Laboratório Farmacêutico do Estado de 

Pernambuco (Lafepe) (LAFEPE, 2007; SCHOFIELD; JANNIN; SALVATELLA, 

2006). 

Apesar de estar no mercado há quase 50 anos, poucos estudos sobre as 

propriedades físico-químicas e os processos de absorção, distribuição e eliminação do 

BNZ, estão disponíveis na literatura.  

1.1. Características físico-químicas do benznidazol 

O BNZ possui fórmula molécular C12H12N4O3; nomenclatura química N-benzil-

2-nitroimidazol-1-acetamida; registro CAS n° 22994-85-0 e massa molecular relativa 

260,3 g/mol. Apresenta-se como pó inodoro ou quase inodoro e deve ser armazenado 

em recipientes bem fechados. Praticamente insolúvel em água; fracamente solúvel em 

acetona; ligeiramente solúvel em metanol; ligeiramente solúvel em etanol 

(Pharmacopoeia WHO - site). Solubilidade de 3,550 mg/mL em acetato de etila e 

24,741 mg/mL em acetonitrila, sendo classificados como ligeiramente solúvel 

(MAXIMIANO et al., 2010). O BNZ é uma base fraca na faixa de pH fisiológico (pKa 

básico mais forte de 4,21) (DEL MORAL SANCHEZ et al., 2018). 

Baseados nos valores de LogP (0,7 com estimativas teóricas entre 0,7 a 1,2 

mg/cm2/min); na solubilidade aquosa (0,2 mg/mL em água destilada ou nos fluidos 

gástrico e entérico simulados) e na velocidade intrínseca de dissolução (0,18 

mg/cm2/min) o BNZ foi classificado como sendo pertencente ao grupo IV na 

classificação biofarmacêutica, ou seja, um fármaco de baixa permeabilidade e de baixa 

solubilidade (MAXIMIANO et al., 2010). Entretanto, a solubilidade aquosa do BNZ é 

citada em algumas publicações como 0,4 mg/mL, de forma que o BNZ seria um 

fármaco ligeiramente solúvel em água (KASIM et al., 2004; LAMAS et al., 2006). Em 

um sistema de classificação biofarmacêutica pediátrica o BNZ foi classificado como 
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Classe 3-4, dependendo da dose (Classe III - alta solubilidade e baixa permeabilidade) 

demonstrando baixa permeabilidade e baixa solubilidade quando em altas doses (DEL 

MORAL SANCHEZ et al., 2018).  

1.2. Farmacocinética clínica e pré-clínica do benznidazol 

Segundo um estudo de meta-análise, os parâmetros farmacocinéticos globais de 

dose única de 100 mg do BNZ são área sob a curva (ASC) = 51,31 mg.h/L, 

concentração máxima (Cmax) = 2,19 mg/mL, tempo para Cmax (Tmax) = 2,93 h,  meia-vida 

(T1/2) de eliminação = 13,27 h, clearance (CL/F) = 2,04 L/h e volume de distribuição 

(Vd/F) = 39,19 L, dados que refletem os valores dos estudos individuais de 

farmacocinética clínica em adultos (WIENS et al., 2016), Tabela 21. As primeiras 

pesquisas sobre a farmacocinética do BNZ administrado em dose única de 100 mg 

determinou Cmáx = 2,54 mg/mL; Tmax = 3-4 h; T1/2 = 12 h, Vd/F = 0,56 L/kg e 91,7 % de 

biodisponibilidade (RAAFLAUB; ZIEGLER, 1979). Resultados semelhantes aos 

encontrados pelo nosso grupo de pesquisa: Cmáx = 2,2 mg/mL; ASC0-t = 46,4 mg.h/L; 

Tmax = 3,5h e T1/2 de eliminação ≈ 12 horas; Vd/F = 34,5 L e CL/F = 2,07 L/h (MOLINA 

et al., 2017). Documento recente da FDA conclui que voluntários sadios em jejum ao 

receberem dose única oral de BNZ (100 mg) apresentam Cmáx = 2,4 mg/mL; ASC = 43,5 

mg.h/L; Tmax = 2h e T1/2 de eliminação ≈ 13 horas. Os parâmetros Cmáx e ASC do BNZ 

não são afetados pela ingestão de alimentos. Entretanto, após alimentação, há uma 

elevação do Tmax = 3,2 horas. A ligação às proteínas é de 44 a 60%. A via metabólica do 

BNZ ainda é desconhecida, assim como o efeito do sexo, raça, insuficiência renal ou 

insuficiência hepática na farmacocinética desse fármaco. A excreção do BNZ e dos 

metabólitos é relatada como sendo através da urina e das fezes (FDA, 2017). O BNZ é 

eliminado por biotransformação no fígado com apenas 20% da dose excretada na urina 

sob a forma inalterada e o restante apresenta-se como os metabólitos 2-amino-imidazol e 

o 2-hidroxi-imidazol (RAAFLAUB; ZIEGLER, 1979; RAETHER; HANEL, 2003). O 

BNZ é encontrado no leite materno, sendo que mulheres tratadas com 5,65 mg/kg/dia 

duas vezes ao dia apresentaram concentração mediana de BNZ de 3,8 mg/L no leite  

(GARCÍA-BOURNISSEN et al., 2015). A cinética de dose múltipla do BNZ foi 

estudada em pacientes adultos portadores da doença de Chagas ao longo de um 

tratamento de 4 semanas com doses a partir de 3 mg/kg/dia (2 vezes ao dia) 
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progressivamente aumentada para 5 e 7 mg/kg/dia e os parâmetros analisados foram 

semelhantes ao de voluntários saudáveis após uma dose única (RAAFLAUB, 1980).   

Estudo de farmacocinética utilizou simulações computacionais para predizer que 

o regime de dose de 150 mg/12h ou 100 mg/8h atingiria uma concentração plasmática 

no estado estacionário acima da concentração terapêutica experimental mínima. Apesar 

do regime terapêutico 150 mg/12h atingir maior faixa de concentração (MOLINA et al., 

2017). A faixa terapêutica ideal do BNZ para matar amastigotas (intracelular) e 

tripomastigotas (extracelular)  é entre 3 a 6 mg/L (RICHLE; RAAFLAUB, 1980). 

De forma contrária, estudo de farmacocinética populacional com pacientes 

tratados com 2,5 mg/kg/12h de BNZ por 60 dias (tratamento padrão) sugeriu que uma 

dose mais baixa de BNZ de 2,5 mg/kg/24h, seria capaz de atingir concentrações 

plasmáticas dentro dos limites terapêuticos ideais (SOY et al., 2015). Por fim, um 

segundo estudo também utilizando farmacocinética populacional demonstrou que 

crianças tratadas com BNZ apresentam concentração plasmática inferior a encontrada 

em adultos. Considerando que crianças apresentam boa resposta ao tratamento com 

excelente tolerância, o estudo sugere redução na dose para o tratamento de adultos, o 

que permitiria a manutenção da eficácia e reduziria os efeitos adversos (ALTCHEH et 

al., 2014). Todavia, deve-se considerar que a faixa terapêutica em crianças pode ser 

diferente da faixa terapêutica em adultos. Além disso, crianças estão na fase aguda ou 

crônica recente da doença de Chagas, fases que apresentam alta eficácia terapêutica 

independentemente da idade do paciente. 

Ao contrário do observado na clínica, os experimentos pré-clínicos apresentam 

variações nos parâmetros farmacocinéticos. Na literatura, os trabalhos de 

farmacocinética e biodistribuição do BNZ em animais se diferem quanto ao modelo 

utilizado, dose, via de administração, veículo utilizado e idade dos animais.  Além disso, 

a farmacocinética pré-clínica do BNZ ainda é pouco estudada e com resultados pouco 

esclarecedores (DAVANÇO et al., 2015). 

No modelo cão, Workman e colaboradores (1984) ao tratar beagles com as doses 

de 12,5, 25 e 50 mg/kg pela via oral observou grande variabilidade entre indivíduos. De 

forma geral, os animais tratados com as doses de 25 e 50 mg/kg apresentaram Cmax entre 

38,9-59,8 µg/mL; Tmax entre 3-5h; T1/2 entre 6-10 h e ligação às proteínas de 52-59%. 

Além disso, os cães quando tratados com a dose de 25 mg/kg apresentaram média de 
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41,5% na relação concentração tecido/plasma entre 1 a 4 h (WORKMAN et al., 1984), 

Tabela 21. 

Por outro lado, no modelo rato, Morilla e colaboradores (2005) demonstraram 

que o tratamento com dose única de 0,2 mg/kg pela via intravenosa promovia Cmax = 

1,64 mg/mL; Tmax = 0,5 h; T1/2 = 3,5 h; ASC = 9,16 mg.h/mL; Vd = 102 mL/Kg e CL = 

21,9 mL/h.Kg (MORILLA; PRIETO; ROMERO, 2005). Leonardi e colaboradores 

(2013), por sua vez, ao tratarem esse mesmo modelo com a dose de 10 mg/kg por via 

oral relataram Cmax = 665,2 ng/ml; Tmax = 2 h; ASC = 455,7 ng.h/mL (PRIOTTI et al., 

2015); Davanço e colaboradores (2015) ao utilizarem o dobro da dose (20 mg/kg) 

demonstraram Cmax = 11 µg/mL; Tmax = 1,1 h; T1/2 = 2,7 h; ASC0-∞ = 65,6 µg.h/mL; 

CL/F = 65,9 mL/h e Vd/F = 253,5 mL (DAVANÇO et al., 2015). Por fim, Morilla e 

colaboradores (2003) ao tratarem ratos Wistar com dose única de 0,2 mg/kg pela via 

intravenosa demonstraram que após 1 h o plasma apresentava 78% da dose 

administrada; células vermelhas e fígado 9,1%; pulmão 1,42%; rim 0,63%; cauda 0,08% 

e não foi detectado BNZ no coração e baço dos animais nesse tempo (MORILLA et al., 

2003), Tabela 21.  

Camundongos Balb/c quando receberam uma dose intraperitoneal de 26 mg/Kg 

apresentaram Cmáx = 18 µg/mL, Tmax =15-30 min e T1/2 = 93 min; para doses de 78 

mg/kg Cmáx = 36 µg/mL, Tmax = 15-30 min, T1/2 = 96 min. A razão concentração 

fígado/plasma foi de 42% nos tempos de 0,5, 3 e 6h. Para doses de 650 mg/kg Cmáx = 

105 µg/mL, Tmax = 60 min e 4,8-5,2% da dose excretada na urina após 24h. A razão 

concentração cérebro/plasma foi de 61-76%. De forma geral, a T1/2 de eliminação foi de 

90 min independente da dose e a ligação às proteínas plasmáticas foi de 38% 

(WORKMAN et al., 1984). Em experimento semelhante, Walton e colaboradores (1987) 

determinaram que 24h após a administração de 650 mg/kg de BNZ 5% do fármaco é 

encontrado na urina sendo 3% encontrado como amina (WALTON; WORKMAN, 

1987). Camundongos Swiss, de quatro meses de idade, tratados oralmente com 5 mg de 

BNZ possui Cmáx = 151 µg/Kg, Tmax = 2,2 h e T1/2 = 1,64 h, MRT 5,05 h, CL/F= 416,74 

ml/h.Kg e Vd/F = 2.112,33 mL/Kg (MOREIRA DA SILVA et al., 2012). Por fim, esse 

mesmo modelo com 30 dias, tratados oralmente com 100 mg/kg de BNZ possui Cmáx = 

41,61 µg/mL, Tmax = 0,83 h e T1/2 = 2,03 h, MRT 3,86 h, CL/F= 13,29 mL/h e Vd/F = 

38,81 mL, Tabela 21. A relação da ASC0-6 dos tecidos/plasma foi: baço 27,4%; cérebro 
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18,6%; cólon 29,5%; coração 31,9%; fígado 1,9%; pulmão 62,2% e rim 7,6% (PERIN et 

al., 2017).  

Dessa forma, para o modelo camundongo, que é o foco desse trabalho, podemos 

resumir os dados de dose única oral do BNZ da seguinte maneira: alcança a 

concentração plasmática máxima em um curto período de tempo, indicando rápida 

absorção. A meia-vida de eliminação é curta, indicando um alto metabolismo; e a baixa 

concentração do fármaco encontrada no fígado reforça a ideia de metabolização pré-

sistêmica. O BNZ apresenta alto volume de distribuição atingindo praticamente todos os 

órgãos incluindo o coração e cólon, que são de grande relevância para a doença de 

Chagas. O BNZ atravessa a barreira hematoencefálica, o que é um fator positivo para o 

parasitismo no sistema nervoso central, mas também pode ser uma limitação em termos 

de toxicidade. Todavia o fármaco apresenta uma limitada e altamente variável 

biodistribuição, assim a concentração e o tempo de permanência do fármaco nos tecidos 

podem não ser suficientes para a completa eliminação do parasito (Figura 19). 

 

Figura 19: Esquema da distribuição do benznidazol pelo organismo do 

camundongo. 
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 Tabela 21: Parâmetros farmacocinéticos do benznidazol presentes na literatura. 

Modelo Dose   ASC Cmax Tmax T1/2 Cl/F Vd/F Autor 

Humano 100 mg Oral 51,31 mg.h/L 2,19 mg/L 2,93 h 13,27 h 2,04 L/h 39,19 L WIENS et al., 2016 

Humano 100 mg Oral - 2,54 mg/mL 3-4 h 12 h - 0,56 L/Kg RAAFLAUB; ZIEGLER, 1979 

Humano 100 mg Oral 46,4 mg.h/L 2,2 mg/mL 3,5 h 12 h 2,07 L/h 34,5 L MOLINA et al., 2017 

Humano 100 mg Oral 43,5 mg.h/L 2,4 mg/mL 2 h 13 h - - FDA, 2017 

Cão 
12,5, 25,  

Oral 
419- 38,9- 

3-5 h 6-10 h 
0,0476- 0,52- 

WORKMAN et al., 1984 
50 mg/Kg 804 μg.h/mL 59,8 μg/mL 0,0362 L/h.Kg 0,53 L/Kg 

Rato 0,2 mg/Kg IV 9,16 mg.h/mL 1,64 mg/mL 0,5 h 3,5 h 21,9 mL/h.Kg 15 mL/Kg MORILLA; PRIETO; ROMERO, 2005 

Rato 10 mg/Kg Oral 455,7 ng.h/mL 665 ng/mL 2 h - - - PRIOTTI et al., 2005 

Rato 20 mg/Kg Oral 65,6 μg.h/mL 11  μg/mL 1,1 h 2,7 h 65,9 mL/h 253,5 mL DAVANÇO et al., 2015 

Camundongo 26 mg/Kg IP - 18 μg/mL 15-30 min 93 min - - WORKMAN et al., 1984 

Camundongo 78 mg/Kg IP - 36 μg/mL 15-30 min 96 min - - WORKMAN et al., 1984 

Camundongo 650 mg/Kg IP - 105 μg/mL 60 min 90 min - - WORKMAN et al., 1984 

Camundongo 5 mg Oral 547.53 μg.h/mL 151 μg/Kg 2,2, h 1,64 h 416,74 mL/h.Kg 2112,33 mL/Kg MOREIRA DA SILVA et al., 2012 

Camundongo 100 mg/Kg Oral 195.71 μg.h/mL 41,61 μg/mL 0,83 h 2,03 h 13,29 mL/h 38,81 mL PERIN et al., 2017 
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1.3. Farmacocinética populacional 

A farmacocinética populacional correlaciona informações sobre os parâmetros 

farmacocinéticos típicos e os fatores fisiológicos (idade, peso, sexo, etc) que geram 

variações inter e intraindividuais (AARONS, 1991). Através do uso da modelagem e de 

simulações in sílico a farmacocinética populacional é capaz de individualizar a dose, 

prevendo o comportamento de um fármaco e maximizando a probabilidade de se obter 

uma resposta satisfatória ao tratamento (MOULD, 2012). 

De maneira geral, a farmacocinética populacional irá: determinar os parâmetros 

farmacocinéticos típicos da população; identificar e determinar a variabilidade intra e 

interindividual no comportamento cinético do fármaco; explicar a variabilidade 

observada mediante fatores que podem influenciar o comportamento cinético do 

fármaco (covariáveis); e quantificar a magnitude da variabilidade residual não explicada 

(MARHUENDA, 2008). Cabe lembrar que os modelos matemáticos gerados não 

incluem considerações teóricas, mas apenas os dados observados (PINHEIRO; BATES, 

1995). 

No modelo matemático de efeitos mistos não-lineares a variável dependente está 

relacionada de forma não-linear aos parâmetros do modelo e suas variáveis 

independentes. Os parâmetros podem ser de efeitos fixos (parâmetros que não variam 

entre os indivíduos) ou efeitos aleatórios (parâmetros que variam entre os indivíduos) 

(BONATE, 2011). Mediante esse método, todos os indivíduos são analisados 

simultaneamente estimando os parâmetros médios da população.  

O modelo de efeitos mistos não-lineares pode ser desenvolvido mediante o uso 

do programa NONMEM (Nonlinear Mixed Effects Modelling), ferramenta utilizada no 

presente trabalho. 

1.4. Metabolismo e mecanismo de ação do benznidazol 

O mecanismo de ação do BNZ não está bem esclarecido, no entanto, sugere-se 

que o grupo nitro é reduzido a grupo amino pela ação de enzimas do tipo nitroredutases 

do citocromo P-450, resultando na formação de radicais nitro e metabólitos 

intermediários, que através da formação de ligações covalentes com macromoléculas do 

T. cruzi (DNA, proteína e lipídios) teriam ação tripanocida por afetar o metabolismo da 

tripanotiona e glutationa (MAYA et al., 2007; DOCAMPO, 1990; DOCAMPO; 
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MORENO, 1986; MARR; DOCAMPO, 1986). Wilkinson e colaboradores (2008) 

demonstraram que o BNZ age como um pró-fármaco/metabólito ativo e que o T. cruzi 

possui enzimas nitroredutases do tipo I que agem sobre o BNZ e levam a produção de 

radicais livres citotóxicos para o parasito (WILKINSON et al., 2008). Estudos in vitro 

demonstraram que o BNZ é capaz de induzir a glicoproteína P (P-gp), a proteína 

associada à resistência a múltiplos fármacos 2 (Mrp2), a isoforma 3A4 do citocromo 

P450 (CYP3A4) e a Glutationa S-transferase (GST), diminuindo a absorção e 

aumentando o metabolismo. P-gp e Mrp2 são proteínas transportadoras e CYP3A4 e 

GST enzimas de biotransformação que agem de forma coordenada para a excreção de 

compostos endógenos e exógenos (RIGALLI et al., 2012). Esse mesmo grupo de 

pesquisa demonstrou que ratos tratados intraperitonealmente com BNZ a 100 mg/kg/dia 

por 3 dias apresentaram no fígado aumentos no CYP3A (30%), GST (40%), Mrp2 

(300%) e P-gp (500%); no jejuno, aumento do GST (72%), Mrp2 (120%) e P-gp (170%) 

e no íleo, aumento do GST (136%,) e da P-gp (50%), não sendo encontrada alteração no 

Mrp2 (PERDOMO et al., 2013). Ambos os trabalhos sugerem que o BNZ pode agir 

sobre o próprio metabolismo, alterando a sua biotransformação enzimática e/ou 

transporte, modificando sua farmacocinética e de compostos que são eliminados por 

esses sistemas de biotransformação e excreção, Figura 20. 

Figura 20: Esquema dos possíveis mecanismos de ação do benznidazol. 
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Os parâmetros farmacocinéticos do BNZ após administração de dose única 

podem ser completamente distintos quando comparados com a administração de dose 

múltipla, uma vez que é necessária uma sequência de administração do fármaco para que 

o fenômeno de indução ou inibição ocorra. Dessa forma, caso o BNZ (e/ou seus 

metabólitos) aja sobre seu metabolismo isso poderia significar que alterações na dose e 

ou na duração do tratamento alterariam tanto a sua eficácia, quanto a farmacocinética. 

Frente ao exposto até o momento, a hipótese do Capítulo II é que os parâmetros 

farmacocinéticos do benznidazol não são dose e/ou tempo dependentes. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar a farmacocinética do benznidazol nos esquemas: 200 mg/kg/dia por 

20 dias; 100 mg/kg/dia por 20 ou 40 dias e 40 mg/kg/dia por 20 ou 40 dias em 

camundongos Swiss sadios.    

 Determinar a distribuição tecidual do benznidazol nos esquemas: 200 mg/kg/dia 

por 20 dias; 100 mg/kg/dia por 20 ou 40 dias e 40 mg/kg/dia por 20 ou 40 dias 

em camundongos Swiss sadios.    

 Determinar a dose-proporcionalidade do benznidazol em dose múltipla nos 

esquemas: 200 mg/kg/dia por 20 dias; 100 mg/kg/dia por 20 ou 40 dias e 40 

mg/kg/dia por 20 ou 40 dias em camundongos Swiss sadios.     

 Avaliar a farmacocinética populacional do benznidazol e simular novos 

esquemas de tratamento. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Animais 

Foram utilizados 200 camundongos Swiss, com 30 dias de idade, fêmeas, 

pesando de 18 a 25 g, nascidos no Setor de Criação do Centro de Ciência Animal da 

Universidade Federal de Ouro Preto (CCA, UFOP), mantidos em ambiente controlado 

com ciclos regulares de luz, temperatura de 23 ± 2ºC, disponibilidade de água e ração 

ad libitum.  

Todos os procedimentos foram realizados de acordo com os princípios éticos 

preconizados pelo CONCEA/SBCAL (Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal/Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório). 

O projeto referente a este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Ouro Preto – Anexo C. Protocolos CEUA-UFOP nº: 

2016/58 “Novas estratégias para o tratamento da doença de Chagas com benznidazol: 

farmacocinética em doses repetidas, distribuição tecidual e dose-proporcionalidade no 

modelo murino”.   

 

3.2. Delineamento experimental 

Para os testes de farmacocinética e biodistribuição 200 camundongos Swiss 

foram distribuídos em cinco grandes grupos (n = 40): (1) Tratado com BNZ 200 

mg/kg/dia 20 dias; (2) Tratado com BNZ 100 mg/kg/dia 20 dias; (3) Tratado com BNZ 

100 mg/kg/dia 40 dias; (4) Tratado com BNZ 40 mg/kg/dia 20 dias; (5) Tratado com 

BNZ 40 mg/kg/dia 40 dias (Figura 21). Os animais foram tratados por via oral 

(gavagem) com água e ração ad libitum. No último dia de tratamento os camundongos 

receberam o fármaco e foram eutanasiados com o auxílio da guilhotina nos tempos de 

0,16; 0,33; 0,5; 1; 2; 3; 6 e 12 h (n = 5).  

 

 

 

 



PERIN, L.                                                            Capítulo II: MATERIAL E MÉTODOS  

 

81 

 

Abordagem IV

Farmacocinética

(n=200)

BNZ 200 mg/kg 

(n=40)

T
e

m
p

o
 0

,1
6

 h
o

ra
s
 (

n
=

 5
)

T
e

m
p

o
 0

,3
3

 h
o

ra
s
 (

n
=

 5
)

T
e

m
p

o
 0

,5
 h

o
ra

s
 (

n
=

 5
)

T
e

m
p

o
 1

 h
o

ra
s
 (

n
=

 5
)

T
e

m
p

o
 2

 h
o

ra
s
 (

n
=

 5
)

T
e

m
p

o
 3

 h
o

ra
s
 (

n
=

 5
)

T
e

m
p

o
 6

 h
o

ra
s
 (

n
=

 5
)

T
e

m
p

o
 1

2
 h

o
ra

s
 (

n
=

 5
)

BNZ 100 mg/kg 

(n=40)

BNZ 40 mg/kg 

(n=40)

BNZ 100 mg/kg 

(n=40)

BNZ 40 mg/kg 

(n=40)

20 dias (n=120) 40 dias (n=80)
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Determinação das concentrações plasmáticas e teciduais do BNZ por HPLC-DAD

Análise da farmacocinética, biodistribuição e dose-proporcionalidade do BNZ

Figura 21: Delineamento experimental 

 

 

As amostras de sangue dos animais foram coletadas em tubos de 1,5 mL com 

10 μL de anticoagulante (EDTA) e posteriormente submetidas a centrifugação 

(Eppendorf® 5810R) por 10 min/8609xg/18° C para separação e coleta do plasma. 

Posteriormente, foram coletados o cérebro, cólon, coração e fígado in totum que foram 

lavados em tampão fosfato-salino (PBS / pH 7,4), secos em papel de filtro, embrulhados 

em papel alumínio e armazenados em freezer -80 °C.  Posteriormente, os tecidos foram 

pesados e macerados (Qiagen® TissueLyser II) com PBS (pH 7,4) na proporção 1 grama 

de tecido para 2 mL de PBS e os mesmos armazenados em freezer -80 °C. 
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3.3. Preparo dos padrões de calibração 

O método de extração e quantificação utilizado neste trabalho foi desenvolvido 

anteriormente pelo nosso grupo de pesquisa (PERIN et al., 2017). Dessa forma, curvas 

de calibração diárias foram obtidas a partir das soluções-padrão preparadas em 

acetonitrila nas concentrações de 0,1 a 100,0 µg/mL de BNZ (97% de pureza; Lote 

MKBL3727V, Sigma-Aldrich) para cérebro, cólon e coração e de 0,2 a 100,0 µg/mL de 

BNZ para o fígado. Em todos os pontos das curvas foi adicionado como padrão interno 

o omeprazol, OPZ (99% de pureza, lote BCBL3570V, Sigma-Aldrich) a 30,0 µg/mL 

(Tabela 22).  

 

Tabela 22: Curva de calibração com os valores da concentração final em meio 

biológico. 

Concentração final em meio 

biológico (μg/mL)# 
Amostra de controle de qualidade 

100 LSQ - Limite superior de quantificação 

80 CQA - Controle de qualidade de alta concentração 

50 - 

25 CQM - Controle de qualidade de média concentração 

0,5 CQB - Controle de qualidade de baixa concentração (fígado) 

0,2 
CQB - Controle de qualidade de baixa concentração  

LIQ - Limite inferior de quantificação (fígado) 

0,1 LIQ - Limite inferior de quantificação 
 

 

3.4. Preparo e determinação do benznidazol em amostras de plasma e tecidos. 

Foi empregado o método de extração líquido-líquido (ELL) descrito por Perin e 

colaboradores (2017). Dessa forma, 90,0 µL de matriz biológica adicionada com 5,0 µL 

do padrão interno (OPZ) e 5,0 µL do padrão analítico (BNZ) – quando necessário – 

foram tratadas pela extração líquido-líquido empregando 500 µL de acetato de etila 

(TEDIA/Padrão analítico). As amostras foram agitadas por 10 min (Vórtex IKA® 

Genius 3) e centrifugadas por 10 min a 6973 x g (Eppendorf® 5418). Quatrocentos 

microlitros da fase orgânica foram coletados, evaporado à vácuo e posteriormente 
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ressuspendido em 100 µL de fase móvel. As amostras foram agitadas por 1 min em 

vórtex, centrifugadas 3 min a 6973 x g e foram coletados 80 µL do sobrenadante para 

ser analisado pelo método cromatográfico desenvolvido.  

As amostras foram analisadas por um Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência 

(Shimadzu, Kyoto, Japão), equipado com detector de arranjo de diodo SPD-M20A, 

bomba LC-20AT, auto injetor SIL-20A HT, forno CTO-20A e sistema controlador SCL 

20A. A separação foi obtida na coluna analítica (C18 Phenomenex®, Gemini-NX, 150 

mm x 4,6 mm x 5µm) e Pré-coluna (C18 Phenomenex®, modelo AJ0-7597, 4 mm x 3 

mm), fase móvel composta de acetonitrila (JT Baker-Hexis/ grau HPLC) e água ultra 

pura 30:70 (v/v), com fluxo de 1,0 mL/min, em temperatura de 40°C, comprimento de 

onda de 324 nm e volume de injeção de 20,0 µL.  

3.5. Validação parcial do método de extração e quantificação 

O método de quantificação utilizado foi devidamente validado (PERIN et al., 

2017). Todavia, o Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência (eWaters® 2695) com 

detector ultravioleta (Waters® 2489) foi alterado por um Cromatógrafo Líquido de Alta 

Eficiência (Shimadzu, Kyoto, Japão), equipado com e detector de arranjo de diodo 

SPD-M20A. Dessa forma, foi realizada uma validação parcial, sendo analisados os 

seguintes parâmetros: seletividade, linearidade, precisão, exatidão. Os resultados foram 

comparados aos limites preconizados pelo guia da European Medicines Agency – 

Science Medicines Health (EMEA) do ano de 2011. 

3.5.1. Seletividade 

Seis amostras brancas (provenientes de animais não infectados e não tratados) de 

cada tecido e do plasma foram analisadas separadamente. Os componentes endógenos 

da matriz devem ser inferiores a 20% do LIQ para o analito e menor de 5% para o PI. 

3.5.2. Linearidade 

Amostras brancas de cada tecido e do plasma foram adicionados com seis 

concentrações distintas do analito e então analisados em sextuplicata. Para a análise dos 

dados foi aplicado um modelo de regressão ponderada 1/x2.  
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Conforme especificado pela EMEA (2011), os resultados aceitos foram aqueles 

com concentrações calculadas dentro de ± 20% do valor nominal para LIQ e ± 15% 

para as demais concentrações. Pelo menos 75% dos padrões de calibração devem 

cumprir esses critérios, com no mínimo de 50% em cada concentração. 

3.5.3. Precisão e exatidão 

Para o ensaio de precisão e exatidão foram analisadas seis amostras para cada 

concentração de análise (LIQ, CQB, CQM e CQA). 

A precisão foi expressa como o coeficiente de variação (CV), utilizando a 

fórmula: 

 

Onde: 

CV (%) = porcentagem do coeficiente de variação 

DP = desvio padrão 

Cmédia = concentração média determinada 

 

A exatidão foi expressa como percentagem do valor nominal, através da 

fórmula: 

 

Onde: 

 ERP = Erro relativo padrão 

 Cobtida = concentração obtida 

 Cteórica = concentração teórica ou nominal 

Os CVs e ERPs não devem exceder 15% para as amostras de CQ e 20 % para o LIQ 

(EMEA, 2011). 

3.6. Farmacocinética populacional 

As análises farmacocinéticas do benznidazol foram avaliadas por modelo não 

linear com efeitos mistos empregando o programa NONMEN v.7.3 (ICON 
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Development Solutions, Ellicott City, MD, USA) no modo de estimação condicional de 

primeira ordem com interação (BAUER, 2011), com compilador GNU Fortran 4.6 (Free 

Software Foundation, Inc.) e interface PsN versão 3.5.3 (Perlspeaks-NONMEM, 

Universidade de Uppsala, Suécia) (LINDBOM; PIHLGREN; JONSSON, 2005). 

O programa R, versão 3.1.2 (R foundation for statistical computing, Vienna, 

Áustria, 2014) foi utilizado para a reorganização do conjunto de dados, resumos 

estatísticos e elaboração de gráficos. 

Os critérios de construção do modelo incluíram minimização e cálculo da co-

variância bem-sucedidos, valor do erro padrão das estimativas, correlação entre as 

estimativas dos parâmetros, valores dos gradientes da última interação (DUFFULL et 

al., 2004). 

Todos os parâmetros e medidas de variabilidade interindividual foram analisadas 

uma a uma de forma a explorar a farmacocinética bi e mono compartimental. A 

variabilidade interindividual foi medida assumindo distribuição log normal e sendo 

assim um parâmetro farmacocinético de cada animal foi calculado como abaixo: 

θi = θTV . eɳ 

Onde: 

θTV = valor típico de um dado parâmetro entre os animais; 

θi = valor do parâmetro de cada animal; 

ɳ = variável aleatória com media zero e variância ɷ2. 

A variabilidade residual foi descrita por modelo de erro proporcional, assim as 

estimativas das concentrações em cada tempo (j) e animal (i) foram obtidas com a 

relação abaixo. 

Yij = Fij + Fij . Ɛij 

Onde: 

Fij = estimativas das concentrações; 

Yij = concentrações observadas; 

Ɛij = variável aleatória com media zero e variância σ2. 

 

A seleção dos parâmetros e variabilidades relevantes foi feita por métodos 

gráficos e estatísticos que inclui: (1) redução do valor da função objetiva (OFV) em pelo 
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menos 3,84 unidades (p < 0,05), conforme o conceito de que a mudança no OFV após a 

adição de um parâmetro aproxima-se de uma distribuição χ2 com um grau de liberdade 

(MAITRE et al., 1991); (2) redução dos desvio padrão das estimativas; (3) avaliação 

gráfica do ajuste das estimativas aos dados observados (GOF) que incluíram as 

concentrações preditas populacionais e individuais versus concentrações observadas, e 

gráficos dos resíduos ponderados (CWRES) versus as concentrações previstas pela 

população e o tempo (HOOKER; STAATZ; KARLSSON, 2007).  

Influências de características individuais na farmacocinética do benznidazol 

foram exploradas como covariáveis aos parâmetros farmacêuticos. A influência do peso 

foi avaliada como covariável continua. O tempo pelo qual os animais permaneceram 

sob tratamento (20 ou 40 dias) e as doses administradas (40, 100, 200 mg/kg/dia) foram 

avaliados como covariáveis categóricas. 

Além dos critérios de comparação entre modelos já citados, a avaliação das co-

variáveis compreenderam ainda um procedimento de inclusão/remoção progressivo. As 

co-variáveis foram introduzidas uma a uma e pré-selecionadas como significativas 

aquelas que proporcionassem diminuição no valor da função objetivo (OFV) em pelo 

menos 3,84 unidades (p <0,05). Depois as co-variáveis foram removidas uma a uma e 

mantidas aquelas que levassem a um aumento de 3,84 unidades da OFV. 

3.6.1. Validação dos modelos 

A capacidade preditiva dos modelos farmacocinéticos do benznidazol foram 

avaliadas por critérios gráficos e estatísticos como avaliação preditiva visual (VPC) 

(BERGSTRAND et al., 2011) e bootstrap   (DOWD; PARDO-IGÚZQUIZA; 

EGOZCUE, 2015; LINDBOM; PIHLGREN; JONSSON, 2005; PARKE; HOLFORD; 

CHARLES, 1999), além da avaliação gráfica da qualidade do ajuste das estimativas aos 

dados observados (GOF), mencionada previamente. 

Os VPC foram obtidos a partir de 1000 simulações por animal das concentrações 

plasmáticas de 0 a 12 horas do benznidazol. O bootstrap foi realizado com 1000 novos 

conjuntos de dados obtidos a partir de re-amostragem do conjunto de dados original e 

tem o objetivo de identificar viés, estabilidade e precisão das estimativas obtidas com o 

modelo. 
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3.6.2. Titulação de dose 

In vitro, a concentração do BNZ considerada efetiva para a morte dos parasitos 

intra e extracelulares (amastigotas e tripomastigotas) da cepa Y é de 3-6 μg/mL 

(RICHLE; RAAFLAUB, 1980). Todavia, o IC50 contra as diferentes cepas do T. cruzi é 

bastante variado com valores maiores que 7 μg/mL para a cepa VL-10 (FRANCO et al., 

2015). Dessa forma, para os ensaios in vivo optamos por considerar uma concentração 

plasmática ideal como um valor superior a 10 μg/mL.  

A partir do modelo validado com sucesso (modelo final) foi conduzida uma 

titulação de dose para prever qual regime de dose seria adequado para manter a 

concentração plasmática acima de 10 μg/mL nos animais. O modelo final foi 

alimentado com diferentes regimes de dose hipotéticos e então foram estimadas as 

concentrações plasmáticas no estado de equilíbrio que cada regime de dose 

proporcionaria. O gráfico das concentrações plasmáticas pelo tempo foi criado para 

permitir identificar visualmente se o regime de dose em teste mantém ou não as 

concentrações plasmáticas acima de 10 μg/mL. 

3.7. Análise estatística 

Os testes estatísticos foram realizados com auxílio do software R: A language 

and environment for statistical computing, versão 3.1.2 (R foundation for statistical 

computing, Viena, Áustria, 2014) para obtenção da mediana e intervalo de interquartil 

25-75% (IQ25-75%). Em todos os testes estatísticos o nível de significância foi fixado 

em 5% (p < 0,05). 
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4. RESULTADOS 

4.1. Validação parcial do método de extração e quantificação 

O método bioanalítico apresentou boa seletividade (Figura 22). As curvas de 

calibração obtidas para os diferentes órgãos e o plasma se mostraram lineares (Figuras 

23). Por fim, o método mostrou ser preciso e exato (Tabela 23). 

Figura 22: Cromatogramas referentes às análises em amostras brancas de plasma 

(A), cérebro (B), coração (C), cólon (D) e fígado (E), obtidos de camundongos 

sadios, sem a administração de BNZ ( ) comparado ao perfil cromatográfico de 

amostras brancas de cada órgão, adicionada com o padrão analítico (PA-

omeprazol) no LIQ, a 0,1 μg/mL para (A), (B), (C) e (D), 0,2 μg/mL para (E) e o 

padrão interno (PI)  a 30 μg/mL (  ). 
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Figura 23: Gráficos de linearidade do método bioanalítico para a quantificação do benznidazol em plasma e tecidos. 

 

CÉREBRO 

Y = aX + b 
a = 5,26183 
b = -0,00446047 
R^2 = 0,9985333 
R = 0,9992664 

CORAÇÃO 

Y = aX + b 
a = 4,83104 
b = 0,000670979 
R^2 = 0,9960366 
R = 0,9980163 

FÍGADO 

Y = aX + b 
a = 4,63569 
b = 0,000609870 
R^2 = 0,9946123 
R = 0,9973025 

PLASMA 

Y = aX + b 
a = 5,12581 
b = -0,00135049 
R^2 = 0,9973499 
R = 0,9986741 

CÓLON 

Y = aX + b 
a = 29759,4 
b = 3681,05 
R^2 = 0,9900765 
R = 0,9950259 
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Tabela 23: Precisão e exatidão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

# Amostras processadas no LIQ, CQB, CQM, CQA, sequencialmente obtidas, para validação do método 

desenvolvido. 

 

4.2. Análise farmacocinética populacional 

As concentrações plasmáticas dos cinco tratamentos com BNZ estão 

apresentados na Figura 24. 

 

Amostra 
Concentração 

nominal 

Média das 

concentrações 

obtida 

Precisão 

(CV%) 

Exatidão 

(ERP%) 

Plasma 

0,10 0,11 4,87 5,33 

0,20 0,19 9,10 -4,20 

25,00 25,85 2,29 3,38 

80,00 81,63 2,39 2,04 

Cérebro 

0,10 0,10 12,33 2,67 

0,20 0,19 5,23 -5,33 

25,00 24,81 11,54 -0,77 

80,00 78,46 11,96 -1,92 

Coração 

0,10 0,10 8,74 1,50 

0,20 0,20 4,35 -0,83 

25,00 23,88 5,66 -4,49 

80,00 84,42 8,54 5,53 

Cólon 

0,10 0,09 11,77 -8,53 

0,20 0,17 10,31 -12,91 

50,00 28,58 5,31 14,33 

80,00 74,56 9,44 -6,81 

Fígado 

0,2 0,21 8,65 4,60 

0,5 0,47 7,94 -6,73 

25 26,28 10,18 5,12 

80 81,58 8,91 1,97 
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Figura 24: Concentração plasmática versus tempo do benznidazol após administração de (A) 100 mg/kg/dia durante 20 dias; (B) 100 

mg/kg/dia durante 40 dias; (C) 200 mg/kg/dia durante 20 dias; (D) 40 mg/kg/dia durante 20 dias; (E) 40 mg/kg/dia durante 40 dias.  

 

 

 

 

 

 

Linha azul sólida corresponde à mediana. Área sombreada em azul: intervalos de confiança de 95% para as medianas. As linhas vermelhas tracejadas são os percentis, 5% e 

95%. Áreas sombreadas em vermelho são os intervalos de confiança de 95%. Linha tracejada paralela ao eixo x: 3 µg/mL. 
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A farmacocinética do BNZ foi caracterizada por modelo mono-compartimental, 

com absorção e eliminação de primeira ordem. Os parâmetros, variabilidades 

interindividuais e erro residual estão apresentadas na Tabela 24, juntamente com o 

resumo do bootstrap. Foi identificado variabilidade inter-individual apenas no volume 

de distribuição e no clearance. 

Tabela 24: Estimativas dos parâmetros farmacocinéticos populacionais do 

benznidazol. 

Parâmetro 

             Estimativas               Bootstrap (n = 1000) 

Valor típico  IIV (w2) 
 Mediana do  

valor típico  

Média do  

IIV (w2) 

(ERP) (ERP)  (CV) (CV) 

ka (h-1) 7,80 (23,59%) --  7,62 (52,26%) -- 

CL (L/h) 0,0484 (4,34%) 0,036 (42.22%)  0,048 (4,50%) 0,034 (45,64%) 

θCL 0,696 (39,66%) --  0,68 (50,52%) -- 

Vd (L) 0,116 (6,36%) 0,0732 (37,98%)  0,155 (6,12%) 0,072 (43,07%) 

σ2 0,131 (15,88%) --  0,128 (19,24%)  -- 
ka: constante de absorção, CL: clearance aparente, Vd: volumes de distribuição aparente, EPR: erro 

padrão relativo, IIV: variabilidade interindividual, σ2: desvio padrão, CV: coeficiente de variação. 

Dessa forma, para o volume de distribuição: 

Vi = VTV . eɳ 

Onde: 

VTV = valor típico do volume de distribuição entre os animais; 

Vi = valor do volume de distribuição de cada animal; 

ɳ = variável aleatória com media zero e variância ɷ2. 

 

Além do modelo proporcional para medida da variabilidade residual, também 

foram testados: (1) o modelo proporcional combinado com aditivo em que a variância 

de ambos os componentes é independente e (2) o modelo proporcional combinado com 

aditivo mas em que ambos os componentes partilham um único valor de variância 

(PROOST, 2017). No entanto, ambos não levaram a modelos com minimização e 

variância bem-sucedidas. Assim foi adotado o modelo proporcional como descrito em 

métodos. 
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A influência do peso dos animais nos parâmetros farmacocinéticos do BNZ foi 

explorada por relação linear e alométrica e foi encontrada apenas influência do peso sob 

o clearance, sendo que o modelo alométrico se revelou superior ao linear, assim, o 

clearance do BNZ nos camundongos foi acrescido da influência alométrica do peso e a 

relação final do clearance passou a ser descrita com a equação: 

 

Onde: 

CLTV = valor típico do clearance entre os animais; 

CLi = clearance individual; 

ɳ = variável aleatória com média zero e variância ɷ2; 

weighti = peso individual, sendo que 37 é a mediana do peso entre os 

camundongos da amostra. 

 

Os demais parâmetros não foram influenciados pelo peso. Não se verificou 

influência do tempo de tratamento (20 ou 40 dias) e da diferença de dose (40, 100, 200 

mg/kg/dia) a que os animais foram expostos em nenhum dos 3 parâmetros 

farmacocinéticos. 

Assim a constante de absorção (ka) e o volume de distribuição (Vd) dos 

camundongos foram descritos como abaixo: 

Kai = KaTV 

Vdi = VdTV . e
η 

Em que KaTV e VdTV são os valores típicos da constante de absorção e do volume de 

distribuição entre os animais, Kai e Vdi os valores individuais da constante de absorção 

e do volume de distribuição, η; uma variável aleatória com média zero e variância ω2. 

A partir das 1000 simulações das concentrações plasmáticas de 0 a 12 horas por 

animal é que foram obtidos a área sobre a curva entre os intervalos de dose (0 a 12 

horas) (ASC0-12), a concentração plasmática máxima atingida (Cmáx) e o tempo em que a 

Cmáx foi observada (Tmáx) do BNZ que estão resumidos na Tabela 25 como mediana e 

intervalo interquartil. 
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Tabela 25: Parâmetros farmacocinéticos mono-compartimentais para cada esquema de tratamento realizado com o benznidazol em 

camundongos (médiana ±intervalos interquartis, n = 5). 

Cmáx = concentração máxima; Tmáx = tempo para atingir Cmáx; ASC0–12 = área sob a curva de concentração-tempo de 0 a 12 h; T1/2 = meia-vida de eliminação; Vd, volume de 

distribuição; CL = clearence; F = biodisponibilidade; Kel = constante de eliminação. 

 

 

 

Parâmetros (unidades) 
Tratamentos 

100mg/kg/dia - 20 dias 100mg/kg/dia - 40 dias 200 mg/kg/dia - 20 dias 40mg/kg/dia -20 dias 40mg/kg/dia - 40 dias 

Cmáx (µg/mL) 34,39 (28,06-42,17) 34,36 (27,80-42,35) 59,69 (49,12-72,82) 14,24 (11,61-17,50) 13,20 (10,80-16,14) 

Cmáx/dose (µg/mL/mg) 9,12 (7,51-11,14) 9,14 (7,49-11,13) 9,38 (7,73-11,39) 9,12 (7,48-11,11) 9,24 (7,60-11,25) 

Tmax (h) 0,50 (0,33-1,00) 0,50 (0,33-1,00) 0,50 (0,33-1,00) 0,50 (0,33-1,00) 0,50 (0,33-1,00) 

ASC0-12 (µg.h/mL) 79,16 (66,98-93,17) 78,87 (66,49-93,13) 150,00 (126,93-176,53) 32,02 (27,06-37,75) 31,08 (26,30-36,64) 

ASC0-12/dose (µg.h/mL/mg) 21,01 (17,65-24,82) 21,00 (17,60-24,98) 23,54 (19,92-27,71) 20,45 (17,19-24,28) 21,78 (18,32-25,73) 

T1/2 (h) 1,64 (1,31-2,07) 1,65 (1,31-2,08) 1,84 (1,47-2,31) 1,60 (1,28-2,01) 1,70 (1,36-2,14) 

CL/F (L/h) 0,050 (0,047-0,052) 0,049 (0,044-0,053) 0,044 (0,042-0,046) 0,051 (0,047-0,054) 0,047 (0,045-0,049) 

Vd/F (L) 0,120 (0,116-0,131) 0,117 (0,112-0,129) 0,123 (0,117-0,131) 0,114 (0,104-0,118) 0,109 (0,098-0,118) 

kel 0,40 (0,36-0,46) 0,41 (0,38-0,45) 0,35 (0,33-0,38) 0,46 (0,42-0,50) 0,42 (0,38-0,48) 
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Os gráficos “concentrações de predições populacionais x resíduos ponderados” 

(CWRES) e “concentrações observadas x concentrações de predições populacionais” estão 

representados na Figura 25 (painéis superiores do GOF) e indicam uma predição 

populacional de concentrações plasmáticas superiores àquelas observadas entre as 

maiores concentrações. Os gráficos “concentrações observadas x concentrações 

individuais preditas” e “CWRES x tempo” estão expostos na Figura 25 e não 

apresentam a mesma divergência (painéis inferiores do GOF). O VPC em escala 

logarítmica ou linear, estão apresentados na Figura 26.  

Figura 25: Ajuste das estimativas aos dados observados (Good-ness-of-fit - GOF) 

para o modelo PK da população final. 

 
Canto superior esquerdo - Gráfico das concentrações de BNZ observadas (OBS) versus concentrações 

preditas populacionais (PRED); Canto superior direito - resíduos ponderados condicionais (CWRES) 

versus PRED; Canto inferior esquerdo - gráfico das concentrações de OBS versus concentrações preditas 

individuais (IPRED); Canto inferior direito = CWRES versus tempo. Linha tracejada - linha de 

identidade; Linha vermelha - linha indicando a tendência geral dos dados. 
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Figura 26: Verificações preditivas visuais (VPC) para concentrações de 

benznidazol no plasma versus tempo após cada dose - modelo final (Covariavel: 

Peso no Clearance). 

 

 

 

 

 
 

 

Linhas: percentis 5, 50 e 95% das concentrações plasmáticas observadas pelo tempo. Área hachurada: 

percentil 5, 50 e 95% das concentrações plasmáticas simuladas (1000 simulações por animal). Os pontos 

pretos são as concentrações plasmáticas observadas corrigidas pela predição. Obs.: Gráficos superior – 

escala decimal; Gráfico inferior - escala logarítmica. 



PERIN, L.                                                                               Capítulo II: RESULTADOS  

 

97 

 

Exposição dos animais ao BNZ de acordo com a dose administrada em relação à 

medição da ASC (Figura 27) e em relação à Cmax (Figura 28). Nas Figuras 27A e 28A 

estão apresentados os valores absolutos, e nas Figuras 27B e 28B, os valores 

ponderados pela dose. 

Figura 27: Dose-proporcionalidade na ASC do BNZ em camundongos. 
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# (A) valores absolutos de ASC x tratamento; (B) ASC ponderada pela dose x tratamento. 
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Figura 28: Dose-proporcionalidade da Cmax do BNZ em camundongos. 
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# (A) valores absolutos de Cmax x tratamento; (B) Cmax ponderada pela dose x tratamento.  

 

4.3. Análise distribuição tecidual 

A Figura 29 apresenta a concentração de BNZ no cérebro, cólon e coração para 

cada tratamento. A partir destes dados observados foram obtidos a mediana, percentis 

5%, 25%, 75% e 95% e média pelo tempo com os quais se calculou a área sob a curva 

(ASC), Cmax e Tmax, e então, foi obtida a razão ASC0-X no tecido pela ASC0-12 no plasma 

(Tabela 26). A denominação ASC0-X deu-se porque o último tempo, em horas, em que 

foi detectado benznidazol nas amostras foi diferente para cada órgão e para cada 

tratamento analisado. 
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Os parâmetros farmacocinéticos no fígado não foram calculados, já que o 

método bioanalítico não demonstrou sensibilidade adequada para quantificação de 

benznidazol nas amostras neste órgão.  
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Figura 29: Curvas de concentração no cérebro, cólon e coração versus tempo do BNZ após administração de (  ̶  ) 100 mg/kg/dia durante 

20 dias; (  ̶  ) 100 mg/kg/dia durante 40 dias; (  ̶  ) 200 mg/kg/dia durante 20 dias; (  ̶  ) 40 mg/kg/dia durante 20 dias; (  ̶  )  40 mg/kg/dia 
durante 40 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Linhas e pontos: medianas. Área hachurada intervalo interquartil. 

Cérebro Cólon Coração 
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Tabela 26: Parâmetros farmacocinéticos em diferentes tecidos após os tratamentos com BNZ em camundongos (médiana ±intervalos 

interquartis, n = 5). 

*  O último tempo, em horas, em que foi detectado benznidazol nas amostras foi diferente para cada órgão e para cada tratamento analisado.

Tratamentos Órgãos Cmáx (µg/g) Tmax (h) ASC0-X* (µg.h/g) X (h) 
ASC0-Xtecido/ASC0-12plasma 

(µg.h/g) 

100mg/kg/dia - 20 dias 

Cérebro 2,584 (2,532-3,084) 1,000 7,297 (6,250-8,303 12 0,092 (0,089-0,093) 

Cólon 7,300 (3,734-12,382) 0,500 18,357 (10,931-24,873) 12 0,232 (0,163-0,267) 

Coração 3,322 (3,002-5,946) 0,500 8,611 (5,713-11,828) 12 0,109 (0,085-0,127) 

100mg/kg/dia - 40 dias 

Cérebro 4,370 (3,212-6,068) 1,000 6,521 (5,181-9,091) 6 0,083 (0,078-0,098) 

Cólon 5,450 (3,954-6,674) 1,000 14,524 (10,206-17,165) 12 0,184 (0,154 0,184) 

Coração 4,062 (3,640-4,930) 0,167 11,624 (8,299-13,984) 6 0,147 (0,125-0,150) 

200 mg/kg/dia - 20 dias 

Cérebro 9,362 (5,462-9,630) 0,500 20,026 (13,238-24,234) 12 0,133 (0,104-0,137) 

Cólon 8,900 (7,226-11546) 0,333 20,331 (15,544-31,028) 12 0,136 (0,122 -0,176) 

Coração 6,320 (5,740-6,900) 0,333 18,570 (11,979-32,964) 12 0,124 (0,094-0,187) 

40mg/kg/dia -20 dias 

Cérebro 1,404 (1,036-1,673) 0,500 1,308 (1,051-1,530) 2 0,040 (0,039-0,041) 

Cólon 3,242 (2,820-5,442) 0,500 5,431 (3,342-7,788) 6 0,170 (0,123-0,206) 

Coração 5,144 (3,786-6,502) 1,000 8,476 (5,838-10,959) 6 0,265 (0,216-0,290) 

40mg/kg/dia -40 dias 

Cérebro 0,912 (0,866-1,078) 1,000 1,291 (1,007-1,513) 2 0,040 (0,038-0,041) 

Cólon 2,038 (1,580-2,796) 0,500 4,079 (3,167-5,068) 12 0,131 (0,120-0,138) 

Coração 2,420 (1,724-2,442) 1,000 3,986 (2,975-4,422) 3 0,120 (0,113-0,128) 
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4.4. Titulação de dose 

A partir do modelo validado com sucesso (modelo final) foi conduzida uma 

titulação de dose para prever qual regime de dose seria adequado para manter a 

concentração plasmática acima de 10 μg/mL nos animais. No entanto, como o peso dos 

animais é uma influência no clearance, também é importante avaliar como essa 

influência do peso na farmacocinética do BNZ se reflete no regime de dose. Assim, o 

modelo final foi alimentado com diferentes regimes de dose hipotéticos para cada valor 

de peso observados nos animais, e então, com auxílio do NONMEM, foram conduzidas 

estimativas das concentrações plasmáticas no estado de equilíbrio que cada regime de 

dose proporcionaria conforme o peso. Os gráficos dessas concentrações plasmáticas 

pelo tempo foram criados para permitir identificar visualmente se o regime de dose em 

teste mantém ou não as concentrações plasmáticas acima de 10 μg/mL para diferentes 

pesos de animais. 

Camundongos tratados com a dose de 100 mg/kg de 12 em 12h apresentariam o 

perfil da curva de concentração plasmática x tempo semelhante ao demonstrado na 

Figura 30. 

Figura 30: Simulação da concentração plasmática do benznidazol x tempo com 

esquema terapêutico de 100mg/kg de BNZ de 12 em 12 horas 

  

Enquanto camundongos tratados com a dose de 200 mg/kg de 12 em 12h 

apresentariam o perfil da curva de concentração plasmática x tempo semelhante ao 

demonstrado na Figura 31. 
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Figura 31: Simulação da concentração plasmática do benznidazol x tempo com 

esquema terapêutico de 200mg/kg de BNZ de 12 em 12 horas. 

 

Conforme os regimes de dose foram explorados notou-se que 3; 3,5; 3,9; 4,3; 

4,9; 5,5 5,9; 6,6, 7 mg de BNZ de 6 em 6 horas em animais de 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 

43, 45 g resultavam em concentrações plasmáticas medianas que mantinham as 

concentrações acima de 10 μg/mL (Figuras 32). Esses valores então foram usados para 

se calcular uma função que descrevesse a quantidade de BNZ a ser administrada 

conforme o peso dos animais de 6 em 6 horas que resultasse em concentrações 

plasmáticas de BNZ acima de 10 μg/mL.  

Assim foram obtidas as funções alométricas abaixo: 

   e     
 

Para demonstrar que os regimes de dose obtidos pela relação manteriam as 

concentrações de BNZ acima de 10 μg/mL, o modelo final foi alimentado com essas 

funções e com auxílio do NONMEM, estimativas das concentrações plasmáticas 

proporcionadas foram conduzidas e estão apresentadas na Figura 33, 

mg de BNZ de 6 em 6 horas, e na Figura 34,  mg de 

BNZ de 6 em 6 horas. Observa-se na Figura 34 que a dose obtida leva a menos de 1 

hora com concentrações abaixo de 10 μg/mL antes da próxima dose. 
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 Figura 32: Simulação com diferentes doses a cada 6 horas de tratamento frente a diferentes pesos. 
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Figura 33: Simulação da concentração plasmática do benznidazol x tempo com 

esquema terapêutico com a relação  mg de BNZ de 6 em 6 horas 

para camundongos com faixa de peso entre 25-45g. 

 

 

Figura 34: Simulação da concentração plasmática do benznidazol x tempo com 

esquema terapêutico com a relação  mg de BNZ de 6 em 6 horas 

para camundongos com faixa de peso entre 25-45g. 

 

 

Além disso, foram testados esquemas terapêuticos de 8 em 8 horas. O modelo 

final foi alimentado com as funções:  e 
 
 e com auxílio do 

NONMEM, estimativas das concentrações plasmáticas proporcionadas foram 
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conduzidas e estão apresentadas na Figura 35, mg de BNZ de 8 em 8 

horas, e na Figura 36, mg de BNZ de 8 em 8 horas.  

Figura 35: Simulação da concentração plasmática do benznidazol x tempo com 

esquema terapêutico com a relação  mg de BNZ de 8 em 8 horas 

para camundongos com faixa de peso entre 25-45g. 

 

 

Figura 36: Simulação da concentração plasmática do benznidazol x tempo com 

esquema terapêutico com a relação  mg de BNZ de 8 em 8 horas 

para camundongos com faixa de peso entre 25-45g. 
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5. DISCUSSÃO 

Recentemente, estudos levantaram a necessidade de rever o esquema terapêutico 

do BNZ em humanos, pois as evidências sugerem que o atual regime pode ser uma dose 

desnecessariamente alta (ALTCHEH et al., 2014; ÁLVAREZ et al., 2012, 2016; SOY et 

al., 2015). Além disso, trabalho realizado no modelo rato demonstrou o efeito do BNZ 

na indução de enzimas de biotransformação e/ou transportadores e sugeriu que o BNZ 

poderia aumentar o clearance e/ou diminuir a própria absorção intestinal (PERDOMO et 

al., 2013). Portanto, investigar a farmacocinética pré-clínica de diferentes esquemas 

terapêuticos torna-se imprescindível para elucidação de aspectos relevantes envolvidos 

na atual quimioterapia da doença de Chagas e ainda melhor compreender a validade do 

modelo murino em traduzir/predizer os parâmetros farmacocinéticos para outros 

modelos experimentais e em humanos. 

O método de extração e cromatográfico utilizado foi anteriormente desenvolvido 

e validado pelo nosso grupo de pesquisa (PERIN et al., 2017). Para garantir 

confiabilidade nos resultados obtidos, o método foi submetido à validação parcial e os 

parâmetros mostraram-se em conformidade com as diretrizes do guia da European 

Medicines Agency – Science Medicines Health (EMEA) do ano de 2011. O método 

bioanalítico continua apresentando boa seletividade, ou seja, boa separação entre o BNZ 

e o OPZ e entre os padrões e os constituintes químicos extraídos das amostras, valores 

menores de 20% do LIQ e de 5% do PI, Figura 22. As curvas de calibração obtidas para 

os diferentes órgãos e o plasma também se mostraram lineares e com ótimas correlações 

lineares (r2 ≥ 0,99), Figura 23. O método mostrou ser capaz de gerar resultados 

semelhantes entre si e semelhantes ao valor real (preciso e exato), variações ≤ 15 %, 

Tabela 23. Por fim, o método de análise do BNZ em plasma e tecido empregando 

HPLC-DAD, assim como o HPLC-UV apresenta limites de confiança compatíveis com 

a aplicação em estudos de disposição cinética no modelo murino.  

Usamos o software WinNonLin versão 7.0 para caracterizar a farmacocinética 

do BNZ e determinar as relações entre os parâmetros farmacocinéticos e diferentes 

regimes terapêuticos do BNZ. Um modelo monocompartimental, com absorção e 

eliminação de primeira ordem, caracterizou a farmacocinética do BNZ.  

O estudo demonstrou que a exposição ao BNZ (Cmax e ASC0-12) nos animais 

aumenta de acordo com a dose administrada, mas não há alterações em Vd/F, CL/F e 
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Tmáx entre os esquemas terapêuticos testados, Figura 24 e Tabela 25. A variável “tempo 

de tratamento” também não possui influência nos resultados. Aparentemente, o BNZ 

não age sobre o próprio metabolismo, ao contrário do que está descrito na literatura 

(PERDOMO et al., 2013; RIGALLI et al., 2012). Dessa forma, o tratamento dos 

camundongos com BNZ 100 mg/kg/dia por 20 ou 40 dias (ou 40 mg/kg/dia por 20 ou 

40 dias) significou uma mesma exposição ao BNZ, entretanto por tempos diferentes. No 

mesmo raciocínio, ao compararmos os animais tratados com BNZ 200, 100 e 40 

mg/kg/dia por 20 dias (ou 100 e 40 mg/kg/dia por 40 dias) os animais apresentaram 

concentração plasmática de BNZ diretamente proporcional a dose de tratamento 

(concentrações testadas de 40, 100 e 200 mg/Kg/dia), confirmando a farmacocinética de 

primeira ordem (Figuras 27 e 28). O tratamento com BNZ nas doses de 200, 100 e 40 

mg por 20 ou 40 dias não gerou nenhum efeito de indução ou inibição que permitisse 

que uma dose menor de BNZ apresentasse uma concentração plasmática maior, por 

exemplo. 

Os dados obtidos em camundongos, Tabela 25, submetidos ao tratamento padrão 

(BNZ 100 mg/kg/dia por 20 dias) foram: Cmax = 34,39 µg/mL (28,06-42,17); Tmax = 

0,50 h (0,33-1,00) e T1/2 = 1,64 h (1,31-2,07), sendo estes resultados semelhantes ao 

encontrado anteriormente por nosso grupo de pesquisa em dose única: Cmax = 

41.61±2.99 µg/mL; Tmax = 0.83±0.29 h e T1/2 = 2.03±0.16 h (PERIN et al., 2017). 

Portanto, assim como relatado em humanos (RAAFLAUB, 1980), os parâmetros 

farmacocinéticos do BNZ, em camundongos, não se alteram em dose única ou após a 

administração de várias doses. Adicionado a isto, também não há influência da 

disponibilidade de ração ad libitum ou retirada da comida 12h antes do tratamento. 

Estudo anterior demonstrou que a distribuição tecidual da dose única de 100 

mg/kg de BNZ ocorre de maneira ampla, sendo encontrado em todos os órgãos 

analisados, com razão de penetração tecidual de 62,2% no pulmão, 31.9% no coração, 

29,5% no cólon, 27,4 no baço, 18,6 no cérebro, 7.6 % nos rins e 1,4% no fígado 

(PERIN et al., 2017).  

Este trabalho é o primeiro a realizar a biodistribuição do BNZ em dose 

múltipla/repetida na tentativa de se quantificar o BNZ nos tecidos no estado de 

equilíbrio. O BNZ se distribui nos tecidos analisados com razão de penetração tecidual 

de 4-26% do BNZ no cérebro, cólon e coração, dependendo do tratamento realizado 
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(Figura 29 e Tabela 26), o que nos permite inferir uma limitada e errática distribuição 

tecidual do fármaco, provavelmente relacionada com baixa permeabilidade (Classe IV) 

e/ou alta ligação às proteínas plasmáticas. A ligação às proteínas plasmáticas é de 38% 

em camundongos e 52-59% em cães (WORKMAN et al., 1984) e 44-60% nos humanos 

(FDA, 2017). 

Ao quantificarmos o BNZ no cérebro dos camundongos tratados com os 

diferentes esquemas terapêuticos, observamos que aqueles tratados com a dose de 40 

mg/kg/dia por 20 ou 40 dias apresentavam BNZ apenas até 2h após o final do 

tratamento (ASC0-2 = 1,308 e 1,291 μg.h/g, respectivamente), Figura 29 e Tabela 26. O 

grupo dos camundongos tratados com 100 mg/kg/dia por 40 dias apresentaram BNZ no 

cérebro até 6h após o tratamento, enquanto os tratados com BNZ 100 mg/kg/dia por 20 

dias, apesar de apresentarem BNZ no cérebro até 12h, o Cmax foi menor (2,584 x 4,370 

µg/g). Dessa forma, os diferentes tratamentos possuem ASC semelhantes (ASC0-6 = 

6,521 μg.h/g e ASC0-12 = 7,297 μg.h/g). Os animais tratados com a dose de 200 

mg/kg/dia por 20 dias apresentaram os maiores valores de Cmax (9,362 µg/g) e ASC0-12 

20,026 μg.h/g. Trabalhos anteriores  relataram em camundongos (PERIN et al., 2017) e 

cães (WORKMAN et al., 1984) a capacidade do BNZ de atravessar a barreira 

hematoencefálica. A dose proporcionalidade (nas doses de 40, 100 e 200 mg/Kg/dia) 

encontrada nas análises de cérebro corroboram com estudos anteriores onde cães 

tratados com BNZ apresentaram encefalopatia com características multifocais e 

alterações neurológicas, clínicas e patológicas com sequelas dose dependentes 

(FLORES-VIEIRA; BARREIRA, 1997; FLORES-VIEIRA et al., 1997).  

Em relação às análises de cólon, a ASC do BNZ nesse órgão mantem a dose 

proporcionalidade (nas doses de 40, 100 e 200 mg/Kg/dia) encontrada no cérebro, com 

valores maiores no grupo dos animais tratados com a dose de 200 mg/kg/dia e menores 

entre os camundongos tratados com a dose de 40 mg/kg/dia, Figura 29 e Tabela 26. 

Todas as análises quantificaram BNZ até 12 h após tratamento, com exceção do grupo 

tratado com BNZ 40 mg/kg/dia por 20 dias em que não se detectava BNZ após 6h. 

Todavia, o Cmax desse grupo é um pouco maior que o Cmax do grupo tratado com BNZ 

40 mg/kg/dia por 20 dias. De forma semelhante ao ocorrido nas análises de cérebro, 

essas diferenças acabam normalizando a ASC.  
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As análises de coração também demonstraram uma dose proporcionalidade (nas 

doses de 40, 100 e 200 mg/Kg/dia), entretanto isso não se aplica ao grupo tratado com 

BNZ 40 mg/kg/dia por 20 dias, sendo necessários mais estudos para esclarecer esse 

resultado, Figura 29 e Tabela 26. O BNZ nos tratamentos com BNZ 40 mg/kg/dia 20 e 

40 dias é detectado até os tempos de 6 e 3h, além disso o Cmax do tratamento por 20 dias 

está muito elevado quando comparado aos demais. 

As concentrações de BNZ encontradas no fígado foram baixíssimas e 

apresentadas em uma pequena parcela dos camundongos. Por esse motivo, optamos por 

considerar a análise no fígado como não detectada. Como mencionado anteriormente, o 

BNZ é metabolizado no fígado pelo citocromo P450 (RAETHER; HANEL, 2003; 

WORKMAN et al., 1984) e para esclarecer os dados encontrados nesse órgão seria 

necessária uma análise dos metabólitos (PERIN et al., 2017). 

Apesar de o BNZ ser o fármaco padrão para o tratamento da doença de Chagas, 

ainda existe pouca informação sobre sua farmacocinética. Existem apenas dois trabalhos 

sobre farmacocinética populacional do BNZ na literatura, ambos em humanos 

(ALTCHEH et al., 2014; SOY et al., 2015). Dessa forma, este estudo é o primeiro a 

avaliar a farmacocinética populacional do BNZ em animais de experimentação. 

As análises farmacocinéticas do benznidazol foram avaliadas por modelo não 

linear com efeitos mistos empregando o programa NONMEN v.7.3 no modo de 

estimação condicional de primeira ordem com interação  

As predições feitas pelos modelos possuem boa adequação aos dados 

observados, conforme indicam os VPC, Figura 26. Os gráficos concentrações de 

predições populacionais x resíduos ponderados (CWRES) e concentrações observadas x 

concentrações de predições populacionais indicam uma predição populacional de 

concentrações plasmáticas mais altas do que as observadas, entre as concentrações mais 

elevadas, o que provavelmente se deve à variabilidade interindividual nos dados 

observados e não a um viés do ajuste do modelo aos dados, Figura 25. Isso se justifica 

porque os gráficos de concentrações observadas x concentrações individuais preditas 

não apresentam a mesma divergência e o VPC e o bootstrap ainda indicam bom ajuste 

do modelo aos dados e boa precisão das estimativas, Tabela 24. Ademais, o bootstrap 

apresentou apenas 11.1% de falhas de minimização somadas às falhas de cálculo de 

covariância. Dessa forma, o modelo não linear de efeitos mistos para a análise da 
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disposição cinética populacional do benznidazol no modelo murino é preciso e possui 

capacidade preditiva adequada. 

Os resultados mostraram que o clearance do BNZ em camundongos foi 

aumentado pela influência alométrica do peso. Isso ressalta a importância de os 

experimentos sobre quimioterapia da doença de Chagas serem realizados em animais 

com pouca variação de peso e a dose administrada ser o mais próximo possível da 

calculada. Isso diminuiria a variabilidade, característica intrínseca do modelo 

camundongo em estudos de farmacocinética por não permitir coleta seriada e demandar 

vários animais por ponto. 

O presente trabalho optou em trabalhar com o modelo camundongo. Ratos e 

camundongos são de fácil manejo e manutenção, no entanto, como qualquer modelo in 

vivo possuem vantagens e desvantagens. O modelo rato é utilizado em estudos 

farmacocinéticos, uma vez que permite a coleta em série, o que diminui a variabilidade 

dos dados. Entretanto, é pouco utilizado nos estudos da doença de Chagas por 

apresentar resistência ao desenvolvimento da infecção (MELO & MACHADO, 2001). 

Para utilizar um modelo experimental adequado considerando também a eficácia 

terapêutica, optou-se pelo modelo camundongo por ser amplamente utilizado nos 

estudos da doença de Chagas. Além disso, o camundongo é considerado o modelo mais 

adequado e bem compreendido para os processos iniciais de triagem de drogas 

(CHATELAIN, 2015). 

Está difundido na literatura que para estudos sobre a quimioterapia da doença de 

Chagas no modelo camundongo o tratamento padrão é realizado com BNZ na dose de 

100 mg/kg durante 20 dias e este tratamento é dado, por gavagem, uma vez ao dia. 

Qualquer fármaco novo, reposicionado, combinado ou reformulado será comparado ao 

BNZ no protocolo acima mencionado, quando o enfoque é ação anti-T. cruzi. 

Ao analisarmos a farmacocinética do BNZ 100 mg/kg/dia, a meia-vida de 

eliminação (T1/2) é de cerca de 1,64 h, Tabela 25. É sabido que 50% da eliminação de 

um fármaco é atingido após uma T1/2 e que o tempo para “Wash-out”, ou seja, a 

completa eliminação de um fármaco é, idealmente, 5-7 meias-vidas. Ou seja, no modelo 

camundongo, 11,48 horas após o tratamento com BNZ o fármaco foi eliminado. 

Considerando o tratamento padrão que é dado a cada 24 h, isso significa que o 

tratamento experimental não apresenta um caráter de dose múltipla, mas sim de dose 
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repetida. Não existe fármaco no organismo quando a dose subsequente é administrada, 

por conseguinte não há acúmulo do BNZ no organismo desses camundongos.  

Além disso, ao analisarmos o gráfico concentração plasmática x tempo (Figura 

24A) percebemos que em 6h de tratamento a concentração plasmática encontrada nos 

camundongos é de aproximadamente três µg/mL e que em 12h esse valor está abaixo de 

três. 

Considerando que, in vitro, a faixa terapêutica ideal do BNZ é entre 3 a 6 µg/mL 

para eliminar os parasitos intra e extracelulares (RICHLE; RAAFLAUB, 1980) e que 

esta é a faixa alvo recomendada para grande parte dos pacientes (SOY et al., 2015) 

podemos concluir que os camundongos estão sendo tratados com faixas de concentração 

inferiores ao recomendado. Situação semelhante para os demais esquemas terapêuticos, 

(Figura 24B, C, D e E). 

Frente a esses achados concluímos que o tratamento padrão (BNZ 100 mg/kg/dia 

por 20 dias), bem como os demais esquemas testados, não são adequados. 

Ao tentarmos fazer uma relação direta farmacocinética-farmacodinâmica 

(capítulo II-capítulo I), percebemos uma completa disparidade. 

De forma resumida, podemos concluir com as Abordagens I e III do capítulo I 

que camundongos infectados pelo T. cruzi e tratados com BNZ na fase aguda da doença 

de Chagas apresentam uma relação dose x cura proporcional, ou seja, os grupos que 

receberam as maiores doses de BNZ foram os que apresentaram maior porcentagem de 

cura. Todavia, na fase crônica essa relação não se mantém e grupos que receberam 

doses reduzidas de BNZ alcançaram resultados iguais ou melhores.  

Frente ao exposto acima, perguntamo-nos:  

1. Como o esquema terapêutico, dito como padrão, que não permite acúmulo do 

fármaco e que em 6h após sua administração está abaixo das faixas de 

concentração recomendadas (de acordo com os dados de farmacocinética) pode 

gerar altos níveis de cura (de acordo com os dados de eficácia)? 

2.  Adicionado à situação acima, como a redução da dose de tratamento poderia 

melhorar as taxas de cura? Considerando que foi demonstrado que a 

concentração plasmática e tecidual é dose dependente. 
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Poderíamos tentar justificar essa situação combinando duas informações: (1) o T. 

cruzi possui ciclos de replicação; (2) o BNZ possui ação rápida sobre o T. cruzi.  

As cepas do Trypanosoma cruzi apresentam diferentes susceptibilidades ao 

BNZ. Dessa forma, são relatados diferentes IC50 para a forma epimastigota. Para a cepa 

Be-78 o IC50 é de 4,11 µg/mL (Moreno, 2010). Para a cepa Y os IC50 são de 5 µg/mL 

(POLAK; RICHLE, 1978) e 4,24 µg/mL (MORENO et al., 2010). Por fim, para a cepa 

VL-10 os IC50 são de 7,10 µg/mL (MORENO et al., 2010) e 7,91 (FRANCO et al., 

2015). Cerca de 51 diferentes cepas em diferentes estágios de desenvolvimento 

apresentaram o IC50  ≤ 19,5 µg/mL (NEAL; VAN BUEREN, 1988). In vitro, a ação do 

BNZ mostrou ser tempo e concentração dependente, altas concentrações matam 

rapidamente o parasito (MORENO et al., 2010; POLAK; RICHLE, 1978). Os 

tratamentos com as doses de 200, 100 e 40 mg/Kg apresentaram Cmax igual a 59,69 

µg/mL, 34,8 µg/mL (média) e 13,72 µg/mL (média), respectivamente. Esses valores de 

Cmax superiores ao IC50 e a faixa de concentração ideal reportados poderiam ser 

suficientes para curar uma porcentagem dos camundongos. Aliado a isso, a redução de 

dose só foi efetiva nos dados do capítulo I aliada ao aumento do tempo de tratamento. 

A luz do que foi comentado até o momento, temos que no modelo camundongo 

os ensaios de farmacocinética não se relacionam com os ensaios de eficácia. Outro 

ponto a ser levantado é a forma como a terapêutica experimental e clínica do BNZ 

evoluiu de forma simultânea. Atualmente, a dose padrão do BNZ para o tratamento da 

infecção de camundongos não é concordante com a dose de humano quando se realiza 

os cálculos de extrapolação alométrica.  

Devido a essas limitações concluímos que o camundongo parece não ser um 

bom modelo para se estudar a QUIMIOTERAPIA da doença de Chagas. Talvez por isso 

recentes ensaios clínicos sobre os inibidores da biossíntese do ergosterol fracassaram 

(DNDi, 2013 – site; MOLINA et al., 2014; MORILLO et al., 2017) apesar dos 

excelentes resultados experimentais (MOLINA et al., 2000; URBINA et al., 1998). 

Com a finalidade de reforçar a inviabilidade do camundongo como modelo para 

a quimioterapia da doença de Chagas foram realizadas diferentes simulações de 

esquemas terapêuticos. 
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Como já mencionado, in vitro, a faixa terapêutica ideal do BNZ é entre 3 a 6 

µg/mL para eliminar os parasitos intra e extracelulares (RICHLE; RAAFLAUB, 1980). 

Como ponto de partida, determinamos uma concentração in vivo esperada de 10 µg/mL. 

No regime de 100 mg/Kg de BNZ de 12 em 12 h, ou seja, uma administração a 

mais por dia comparado ao regime padrão (100 mg/kg/dia) há um pouco mais de 9 h em 

que a concentração está abaixo de 10 µg/mL, Figura 30. Ao duplicarmos a dose para 

200 mg/kg de BNZ de 12 em 12 h a flutuação da concentração plasmática aumenta e, ao 

longo de aproximadamente 7 h, a concentração plasmática está abaixo de 10 µg/mL, 

Figura 31. Dessa forma, doses elevadas de BNZ (100 e 200 mg/kg) administradas duas 

vezes ao dia propiciam longos períodos de tempo (9 e 7 h) com concentrações 

plasmáticas abaixo do valor estipulado. Por esse motivo, foram então realizadas 

simulações com três administrações de BNZ por dia, ou seja, de 8 em 8 h e com quatro 

administrações de BNZ por dia, ou seja, de 6 em 6 h.   

A relação  mg de BNZ de 8 em 8 h resulta no estado de equilíbrio 

que tem concentrações abaixo de 10 μg/mL por aproximadamente 3 h (5 a 8 h) antes da 

próxima dose, Figura 35. Se aumentar a dose conforme a relação  

aumenta a flutuação e a concentração volta a ficar a baixo de 10 ug/mL por volta de 

2.5h antes da próxima dose, Figura 36. Já a relação mg de BNZ de 6 em 

6 h leva ao estado de equilíbrio com 3 h abaixo de 10 µg/mL (Figura 32), enquanto a 

relação mg de BNZ de 6 em 6 h leva ao estado de equilíbrio com não 

mais de 1 hora abaixo de 10 µg/mL (Figura 33), isso para uma faixa de peso de 25-45g.  

Dentre todos os testes, a relação mg de BNZ de 6 em 6 h é a que 

menos permitiu concentrações do BNZ abaixo de 10 µg/mL no steandy-state, dessa 

maneira, do ponto de vista conceitual seria a melhor relação.  

A administração do BNZ a cada 6 h, em camundongos, possui diversas 

desvantagens: a administração a cada 6 h leva a pelo menos uma administração do BNZ 

em horário pouco viável (próximo à meia noite ou durante a madrugada); a 
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administração via gavagem, mesmo realizada por pessoas experientes, pode lesionar o 

esôfago/faringe do camundongo; a contenção do animal gera estresse que podem 

influenciar o resulta do experimento. 

Esses dados reforçam a limitação do camundongo como modelo para a 

quimioterapia da doença de Chagas uma vez que o esquema terapêutico mais adequado, 

frente as simulações, possui inviabilidade metodológicas. 

 

Em resumo, podemos concluir para a doença de Chagas experimental:  

 

 O modelo monocompartimental com absorção de primeira ordem e eliminação 

linear foi o que melhor descreveu a farmaccocinética do BNZ; 

 A ASC e Cmax são dose-proporcionais, confirmando a linearidade na PK do 

BNZ; 

 O BNZ se distribui de maneira ampla sendo encontrado, com exceção do fígado, 

em todos os órgãos analisados; 

 A exposição ao BNZ no cérebro, cólon e coração são dose–proporcionais; 

 A razão de penetração tecidual foi de 4-26% dependendo do tratamento 

realizado, o que permite inferir uma limitada e errática biodistribuição do 

fármaco; 

 O modelo não-linear de efeitos mistos demonstrou ser preciso e com capacidade 

preditiva adequada para análise de farmacocinética populacional do BNZ; 

 A dose e tempo de tratamento não influenciam os parâmetros farmacocinéticos 

populacionais do BNZ em camundongos; 

 Somente o parâmetro farmacocinético clearance sofre influência da co-variável 

peso, sendo esta alométrica; 

 Não foi possível estabelecer uma relação direta entre farmacocinétoca e 

farmacodinâmica no modelo camundongo;  
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CONCLUSÃO 

Cepas com suscetibilidades diversas apresentam resultados distintos quando 

tratadas experimentalmente com BNZ em diferentes esquemas terapêuticos, embora 

a concentração plasmática e tecidual do BNZ esteja diretamente relacionada a dose 

de tratamento. Dessa forma, a inclusão de abordagens como caracterização de 

linhagens, a descoberta de biomarcadores de resistência aliado ao estudo de 

farmacocinética/farmacodinâmica poderá permitir a obtenção de um regime 

terapêutico mais racional. 
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PERSPECTIVA 

Como perspectiva, iremos testar o novo esquema terapêutico em camundongos 

infectados nas fases aguda e crônica da infecção com cepas que apresentam diferentes 

susceptibilidades ao BNZ. 
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