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RESUMO 
 
Os objetivos deste trabalho foram isolar desenvolver, caracterizar e validar 
formulações farmacêuticas nanoestruturadas (NC) com lactona sesquiterpênica 
(LS), licnofolida (LIC) obtida de Lychnophora trichocarpha com atividade anti-
T.cruzi “in vitro”. Partes aéreas da planta foram coletadas e secadas e suas 
frações acetato de etila separadas em coluna cromatográfica de sílica gel até a 
obtenção da LIC pura. A LIC foi caracterizada pelo ponto de fusão e RMN. As 
NC foram utilizadas como estratégia para melhorar sua eficácia, alterar sua 
biodistribuição e reduzir os efeitos tóxicos sendo preparadas com o polímero de 
poli-ε-caprolactona (PCL) por deposição interfacial do polímero pré-formado, 
caracterizadas por análise do tamanho médio das partículas (243nm) e índice 
de polidispersão (<0,15) determinados por espectroscopia de correlação de 
fótons, o potencial zeta (-52,7mV), morfologia determinada por microscopia de 
força atômica. A dissolução de LIC in vitro revelou ser lenta e se completou em 
24h. A liberação do LIC das NC foi feita pelo método de diálise reversa em 
condições equilíbrio. Uma reduzida liberação foi observada quando comparada 
a LIC livre alcançando 97% de dissolução em 48h. Foram desenvolvidos e 
validados dois métodos de quantificação da LIC por CLAE com detector DAD e 
espectrofotometria por UV, ambos a 265nm. A eficiência de encapsulação foi 
de aproximadamente 100%, confirmando a afinidade da LIC pelo núcleo oleoso 
usando as metodologias de quantificação mencionadas. Os estudos “in vivo” 
foram realizados em camundongos Swiss tratados via oral e o benznidazol (BZ) 
foi utilizado como fármaco de referência. O efeito das diferentes formulações 
(NC-LIC, LIC free, BZ 25mg, BZ 50mg) foi estudado em grupos de oito 
camundongos inoculados com 10.000 tripomastigotas sanguíneos das cepas 
CL, Y e Colombiana, consideradas suscetíveis, parcialmente resistentes e 
resistentes ao tratamento com BZ, respectivamente. As formulações com LIC 
foram administradas em doses de 2,0mg/Kg por 10 dias. Grupos controle 
tratados com DMA-PEG, NC brancas e não tratados foram avaliados em 
paralelo. A eficácia do tratamento foi avaliada por hemocultura, PCR e ELISA. 
Animais infectados com a cepa CL e Y de T.cruzi tratados com a formulação 
NC-LIC apresentaram redução significativa da parasitemia que se manteve 
subpatente a seguir. Uma porcentagem média de 50% dos animais foi curada 
parasitologicamente e 100% sobreviveram até serem necropsiados seis meses 
pós-tratamento. Uma percentagem de 16,5% dos animais infectados com estas 
cepas e tratados com LIC também foi curada. Nos animais infectados com a 
cepa Colombiana uma redução mais intensa da parasitemia foi observada em 
relação a outras formulações estudadas, incluindo o tratamento com BZ, 
seguida de um significativo aumento da sobrevida dos animais. Os dados 
demonstraram pela primeira vez o efeito da LIC “in vivo” e que as NC com LS 
aumentaram sua eficácia terapêutica. Este trabalho demonstrou ainda que LIC 
é uma droga potente e que uma melhora do esquema terapêutico poderá ser o 
objetivo maior de futuras investigações.  
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ABSTRACT 
The objectives of this work were to isolate, develop, characterize and validade 
nanostructural pharmaceutical formulations (NC) with sesquiterpenic lactone 
(SL) lychnopholide (LIC) isolated from Lychnophora trichocarpha with “in vitro” 
anti-Trypanosoma cruzi activity. Aerial parts of the plant were collected and 
dried and theirs ethyl-acetate fractions separated in chromatographic silica gel 
column to provide pure LIC. The substance was characterized by melt point and 
NMR analysis. NC were used as strategy to improve the LIC efficacy changing 
its biodistribution and reducing the toxic effects. Nanostructures were prepared 
with the poli-ε-caprolactone (PLC) polymer by interfacial deposition of the pre-
formed polymer and characterized considering size measurement (243nm) and 
size polydispersion (<0.15) by photon correlation spectroscopy. Zeta potential 
was determined by Laser Doppler Anemometry (-52.7mV). Atomic force 
microscopy was used to produce NC images and to study NC morphology. The 
dissolution of LIC in vitro revealed a slow dissolution profile spending 24h to 
reach completeness. The release of LIC from the NC was performed by the 
reverse dialysis method in sink conditions and a reduced release was observed 
compared to free LIC reaching 97% dissolution in 48h. Two methods for 
quantification of LIC were also developed and validated using HPLC-DAD and 
UV spectrophotometry. The LIC loading in NC was approximately 100%, which 
confirms LIC´s affinity by the oily core of NC. The in vivo studies were 
performed in Swiss mice treated via IV and benznidazole (BZ) used as drug 
reference. Formulations effects (NC-LIC, LIC free, BZ 25mg, BZ 50mg) on 
T.cruzi were studied in groups of eight mice inoculated with 10,000 blood 
trypomastigotes of the CL, Y and Colombiana strains considered susceptible, 
partially resistant and resistant to BZ respectively. The LIC formulations were 
administered in doses of 2mg/kg/day for 10 days. Control groups treated DMA-
PEG, unloaded NC and untreated were evaluated in parallel. The treatment 
efficacy was evaluated by hemoculture, PCR and conventional serology 
(ELISA) analysis. Animals infected with CL and Y strains treated with the 
formulation NC-LIC presented a significant reduction of the parasitemia that 
became subpatent thereafter. A percentage of 50% was parasitologically cured 
and 100% survived until necropsy six months after treatment. A percentage of 
16.5% of mice infected with these strains and treated with LIC free was also 
cured. In animals infected with Colombiana strain a more intense reduction of 
the parasitemia was observed with NC-LIC compared to all other formulations 
studied, including BZ treatment, and a significant increase on animal survival 
was observed. However, no parasitological cure was confirmed. Data indicated 
that the effect of LIC “in vivo” was firstly demonstrated and that the 
nanostructure formulations with SL improved its efficacy. This work 
demonstrated that LIC is a potent drug and that improvement in therapeutic 
regime should be the main goal of further investigations. 
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1.1 A Doença de Chagas e o Trypanosoma  cruzi   

 

A doença de Chagas (DCh) é endêmica no Continente Americano, 

sendo encontrada em todos os países da América Latina. Essa moléstia foi 

descoberta e descrita pelo pesquisador brasileiro Carlos Chagas em seu 

trabalho clássico de 1909 intitulado “Nova tripanosomíase humana: estudos 

sobre a morfologia e o ciclo evolutivo do Schizotrypanum cruzi, n. gen., n. sp., 

agente etiológico de nova entidade mórbida do homem” (Chagas, 1909). 

Entretanto, durante muitos anos essa descoberta foi negligenciada, mesmo 

com as advertências desse pesquisador de que esta endemia provavelmente 

representava um importante problema de saúde pública. Desse modo, até a 

metade do século XX, ocorreu ampla expansão da doença sem nenhuma 

intervenção, exceto por ações isoladas, o que contribuiu para a existência de 

um grande contingente de indivíduos infectados pelo Trypanosoma cruzi 

(T.cruzi) (Dias, 2007, Dias 2006).  

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

aproximadamente 15 milhões de indivíduos estão infectados pelo T. cruzi na 

América Latina. A incidência anual é de 41.200 novos casos e 12.500 mortes 

anuais ocorrem como conseqüência dos danos irreversíveis ao coração e ao 

trato digestivo (WHO, 2007). É a sexta doença mais negligenciável do mundo, 

sendo considerada o maior problema de saúde pública das nações em 

desenvolvimento (DNDi, 2006; Lamas et al., 2006; Hotez et al., 2006). Devido a 

sua prolongada cronicidade gera grande prejuízo econômico (Schofield et al., 

2006; WHO, 2007), além, de apresentar indicadores de maior mortalidade e 

morbidade superando com diferença outras doenças tropicais relevantes como 

a malária, leishmaniose e esquistossomose (Morel, 2000). Gera um gasto de 

aproximadamente 6,5 bilhões de dólares/ano para os governos dos países da 

América Latina (WHO, 2002). Vários casos da DCh foram detectados em 

países europeus têm causado preocupação na União Européia, que já propôs 

um plano de ação para conter a proliferação da doença (Nogueira Silva et al., 

2008). 

Para que a DCh fosse transmitida no ambiente domiciliar e passasse a 

ocorrer em nível endêmico dependeu primariamente, da domiciliação dos 
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vetores. Esse processo, por sua vez, foi conseqüência da ação do homem 

sobre o ambiente e das precárias condições de vida das populações sob risco, 

mais diretamente das condições de habitação, favoráveis à colonização dos 

triatomíneos vetores (Silveira, 2002). Por outro lado, dependeu também de 

atributos próprios do vetor, basicamente de seu fototropismo, de sua 

hematofagia estrita e tigmotaxia (Schofield, 1979; 1984). É importante, ainda 

ressaltar que o Brasil de uma forma especial, recebeu por meio de imigrantes 

da Bolívia, a introdução da espécie do vetor Triatoma infestans (T.infestans) 

trazida em seus pertences. Esta espécie por ter estabelecido diretamente e 

quase estritamente no ambiente domiciliar, contribuiu grandemente na 

disseminação da infecção em nosso país e até em seu combate e eliminação 

pelo programa de controle vetorial (Silveira, 2002). Assim, a trajetória da 

enzootia chagásica primitiva à antropozoose, foi resultante da ação antrópica, 

que fez com que os vetores fossem deslocados de seus ectópos silvestres, 

pelo esgotamento ou limitações de suas fontes alimentares originais (Silveira, 

2002). O Vetor desenvolveu, ou foi capaz de criar mecanismos de adaptação a 

ecótopos artificiais e a outras fontes alimentares representados pela habitação 

humana e pelo sangue de animais domésticos e do próprio homem (Silveira, 

2002). Assim a DCh considerada no passado uma enfermidade dos que viviam 

em condições precárias no interior, o êxodo rural e a imigração transformaram-

na em uma calamidade urbana e um problema de saúde em países não 

endêmicos, onde passou a ser transmitida verticalmente, por transfusão 

sanguínea ou por órgãos transplantados (WHO, 1991; Dias, 1992; Prata, 

2001).  

O T.cruzi, agente etiológico causador da patologia, é um parasita 

flagelado da ordem Kinetoplastida pertencente à família Trypanosomatidae 

caracterizado pela existência de um único flagelo e do cinetoplasto, uma 

organela contendo DNA e localizada na mitocôndria.  

O ciclo de vida do T. cruzi é complexo, representado por uma variedade 

de parasitas que circulam entre homens, vetores, reservatórios silváticos e 

animais domésticos (Zeledon, 1987; Brener, 1973; Garcia e Azambuja, 2000, 

1991.) 
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São reconhecidos dois ciclos de transmissão do T. cruzi: um ciclo 

silvestre e um doméstico. O primeiro constitui o ciclo original da 

tripanossomíase americana, do qual participam mais de duzentas espécies 

entre hospedeiros e reservatórios e triatomíneos silvestres. O T. cruzi circula 

entre mamíferos silvestres através do inseto vetor. Entretanto, a dinâmica de 

transmissão da DCh nestes animais permanece com muitas dúvidas devido à 

complexidade dos inúmeros hospedeiros e vetores envolvidos. O ciclo 

doméstico é bem estudado e desse participam o homem, animais sinantrópicos 

e triatomíneos domiciliares (Dias, 2001).No hospedeiro invertebrado, o ciclo 

tem início quando formas tripomastigotas, presentes no sangue de animais 

infectados, são ingeridas pelo inseto vetor durante o repasto sangüíneo. Ao 

chegarem ao estômago, essas formas se transformam gradualmente em 

formas arredondadas, denominadas esferomastigotas que por sua vez se 

transformam em epimastigotas, que migram para o intestino médio 

multiplicando-se por divisão binária simples, sendo, portanto, responsáveis pela 

manutenção da infecção no vetor.  Na ampola retal, as formas epimastigotas 

diferenciam-se e multiplicam em tripomastigotas metacíclicos infectantes 

(Bittencourt, 2000). Estes tripomastigotas metacíclicos, que são eliminados 

juntamente com as fezes e a urina do vetor, durante ou logo após o repasto 

sangüíneo, podem por contaminação ou por contigüidade, penetrar pelo local 

da picada (Bittencourt, 2000).  

Uma vez no interior da célula hospedeira, os tripomastigotas sobrevivem no 

vacúolo fagocitário que depois se rompe e, livres no citoplasma se diferenciam 

em formas amastigotas, as quais se multiplicam por sucessivas divisões 

binárias simples longitudinais. Após um período de 3 a 4 dias, inicia-se um 

processo de transformação das formas amastigotas em tripomastigotas, sendo 

estas liberadas no meio extracelular, após o rompimento da célula parasitada. 

Essas formas têm capacidade de infectar outras células ou de atingir a corrente 

circulatória e distribuir-se por todo o organismo para cumprir novo ciclo celular 

ou são destruídos por mecanismos imunológicos do hospedeiro. Podem ainda 

ser ingeridos por triatomíneos, onde cumpriram seu ciclo extracelular (Laranja 

et al., 1956; Yves et al., 2002). 
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O vetor, transmissor do parasito, são insetos da ordem Hemíptera, 

Família Reduviidae e Subfamília Triatominae. O ciclo de vida do T.cruzi é 

complexo, passando de animal em animal por meio do inseto vetor, 

canibalismo (Brener, 1997) e outros mecanismos tais como transmissão 

congênita, várias publicações tem relatado em diferentes regiões, o grau de 

relevância desta via: Howard (1962), Bittencourt (1984), Bonet (1972), 

Szarfman et al.(1975), Amato Neto et al. (1977),  Azogue et al. (1985, 1991, 

1993), Arteaga-Fernandes (1987), Lorca (1993), Mota (1993), Sosa-Estani et 

al.(2009) e oral pela ingestão de alimentos contaminados com o parasito ou 

vetores infectados. Revisões sobre este tema são encontradas em Coura 

(1997), Storino e Jörg (1994) e Steindel et al (2005); Coura (2006); Dias(2006a) 

Entre os reservatórios estão os vertebrados domésticos (homem, cão, 

gato e roedores) e silvestres (marsupiais, quirópteros, carnívoros, endentados, 

roedores e primatas). O homem entra ocasionalmente no ciclo, e o faz porque 

não apenas convive com o triatomíneo, mas também com os mamíferos 

infectados (Ceballos et al., 2006; Gonzalez et al., 2006). 

A maior parte dos casos de infecção é causada pela via vetorial, embora 

a via transfusional, transmissão congênita e atualmente, oral, venham se 

tornando epidemiologicamente importantes após o controle da transmissão 

vetorial e transfusional (Crisante et al., 2006; Sigman; Sánchez; Turjanski, 

2006; Steindel et al.,2005). Durante décadas a transmissão vetorial foi à 

principal responsável pela disseminação da DCh no continente americano. 

Somente no início da década de 90, foram iniciados os grandes programas de 

controle objetivando a eliminação do vetor e o controle dos bancos de sangue. 

A Iniciativa dos Países do Cone Sul (1991) representou a primeira ação 

conjunta nesse sentido (Scholfied et al., 2006; Dias, 2007 a; Guhl, 2007; 

Ponce, 2007). Essas medidas promoveram a redução da incidência da DCh em 

aproximadamente 67% (Moncayo e Yanine, 2006). Dentro deste contexto e 

através de outras ações sociais, o Ministério da Saúde do Brasil recebeu em 9 

de junho de 2006, a Certificação Internacional de Eliminação da Transmissão 

da DCh conferida pela Organização Pan-Americana da Saúde e concedida 

pela OPS/OMS. Para tal, o Brasil teve milhões de casas expurgadas e 

inspecionadas, reduzindo as capturas de T. infestans de mais de 80 mil no ano 
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de 1979 para pouco mais de 40 em 2005. Apesar dos avanços alcançados nos 

controles vetorial e transfusional em países do Cone Sul, a doença de Chagas 

ainda representa um sério desafio 1) pela sua peculiar epidemiologia, 

caracterizada pela diversidade de situações de risco (grande número de 

vetores e reservatórios potenciais, variadas formas de infecção e diferentes 

estoques do parasito que circulam no ambiente domiciliar, peridomiciliar e 

silvestre), 2) por não dispor de medidas profiláticas e esquemas terapêuticos 

mais eficientes, menos tóxicos e de baixo custo e 3) pela falta de um 

entendimento mais completo da fisiopatolologia da evolução da doença crônica 

(Dias 2007, Dias et al., 2008 Schofield et al., 2006; WHO, 2007). Assim, esta 

doença continua sendo um sério problema de saúde pública pelo seu 

importante lugar entre as endemias rurais, pela sua alta morbidade ou por 

eliminar muitas vidas em plena idade produtiva e, embora tenha sido 

classificada como potencial “candidata” à eliminação e/ou erradicação mundial, 

a doença de Chagas ainda não pode ser prontamente eliminada com as atuais 

ferramentas de controle, havendo necessidade de se expandir e sustentar os 

esforços de controle epidemiológico além de se desenvolver soluções mais 

definitivas, incluindo aquelas relacionadas à quimioterapia (Dias, 2008).  

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

características muito variadas (Dias 1992; Prata 1999; Macedo et al., 2004; 

Coura 2007; WHO 2007). Após a infecção e um subseqüente período de 

incubação, tem-se início a fase aguda da DCh. Na ausência de tratamento 

específico, os sintomas podem persistir por até dois meses, com taxa de 

mortalidade variando de 2-8%, principalmente em crianças. Com a instalação 

da resposta imune do hospedeiro, as manifestações da fase aguda regridem e 

instala-se gradativamente a fase crônica, na qual a parasitemia e o parasitismo 

podem permanecer escassos por toda a vida do indivíduo (Dias, 1992; Coura e 

Castro, 2002). Já a fase crônica pode ser subdividida em forma indeterminada, 

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

no qual o indivíduo aparenta total regressão dos sintomas da fase aguda, 

podendo permanecer assintomático durante cerca de 10 a 20 anos, ou mesmo 

pelo resto de sua vida. Cerca 30 a 40% dos indivíduos infectados evoluem para 

as formas sintomáticas da DCh crônica. A forma cardíaca é caracterizada por 
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sinais e sintomas de insuficiência cardíaca e por alterações 

eletrocardiográficas. A forma digestiva é caracterizada por alterações 

morfológicas e funcionais do esôfago e do cólon, que levam a dificuldades na 

deglutição, peristaltismo e defecação (Rassi e Luquetti, 1992).  

  

1.1.1 Tratamento etiológico para DCh e os nitroderi vados 

 

Os primeiros compostos desenvolvidos e empregados 

experimentalmente, por Mayer e Rocha Lima em 1912, para o tratamento 

específico da tripanossomíase americana, foram o atoxyl (arsênico), a tintura 

de fucsina, o tártaro emético (antimonial trivalente) e o cloreto de mercúrio. 

Todos estes compostos se mostraram ineficazes no tratamento proposto 

(revisado por Croft, 1999; Coura e Castro, 2002).  

Entre 1912 a 1962, diversos agentes quimioterápicos das mais variadas 

classes foram desenvolvidos e introduzidos na terapêutica da DCh. Em 1968, 

um médico brasileiro realizou uma avaliação meticulosa dos fármacos 

disponíveis para o T.cruzi em condições in vivo e in vitro. Com base nos 

resultados obtidos, 27 compostos e mais de 30 antibióticos foram considerados 

inativos (Brener, 1968). Evidenciou-se também que certos compostos avaliados 

apresentaram efeito supressor da parasitemia, porém não se mostraram 

curativos, dentre eles o bisquinaldina, asaminoquinolinas (pentaquina, 

isopentaquina e primaquina), os arsênicos trivalentes, os aminoglicosídeos, 

nitrofuranos e os antibióticos (Brener, 1968).  Mesmo com os avanços 

impressionantes no entendimento da biologia do T. cruzi, somente no final da 

década de 60 e início da década de 70, dois fármacos foram usados com 

relativo sucesso para o tratamento da doença de Chagas: o Nirfutimox (NF), 

um 5-nitrofuran [3-metil-4-(5’-nitrofurfurilidenoamino)] tetrahidro-4H-1,4-tiazine-

1,1-dióxido (BAYER 2502) e o Benznidazol (BZ), que é um 2-nitroimidazol (N-

benzil-2-nitro-1-imidazolacetamida-ROCHE 7-1051), comercializados 

respectivamente com os nomes de Lampit® e Rochagan®. (Croft et al.,2005) 

Esses dois fármacos (Figura 1 ) mostraram alta atividade in vivo e in vitro 

contra o T. cruzi (Coura e Castro, 2002)  
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Figura 1 : Estrutura química do nifurtimox (a) e do benznidazol (b). 

 

O NF e o BZ tiveram sua ação tripanossomicida demonstrada por Bock 

et al., (1969) e Richle (1973), respectivamente. Ambos são efetivos contra as 

diferentes formas do parasito e agem primariamente por meio da redução do 

grupo nitro catalisada pela NADPH-citocromo P-450 redutase, levando a 

produção de radical aniônico do nitrogênio (Moreno et al., 1982, Docampo e 

Moreno et al., 1984), a partir do qual seguem vias metabólicas distintas. A ação 

do NF está associada à produção de superóxido de oxigênio e peróxido de 

hidrogênio, que na presença de íon férrico formam o radical livre hidroxila, que 

pode se ligar a lipídios, proteínas e DNA, causando danos a essas moléculas 

(Docampo e Stopanni, 1980; Díaz de Toranzo et al., 1988). Já o efeito do BZ 

envolve a ligação covalente de intermediários eletrofílicos do nitrogênio a 

macromoléculas (Díaz de Toranzo et al., 1988; Maya et al., 2004). Este 

composto inibe a enzima fumarato NAPH redutase (Turrens et al., 1996). 

Consequentemente o T. cruzi se torna muito sensível aos danos celulares 

induzidos por esses metabólitos, porque as enzimas envolvidas nos 

mecanismos de defesa contra o estresse oxidativo estão ausentes ou têm 

baixa atividade nesse parasito (Turrens, 2004; Maya, et al., 2007).  Desde a 

década de 80 o NF teve sua comercialização interrompida, primeiramente no 

Brasil e depois em outros países da América do Sul devido à resistência 

apresentada pelas cepas (Coura e Castro, 2002). 

O único fármaco atualmente disponível para o tratamento e utilizado 

contra o parasito, é o BZ. Este composto derivado heterocíclico tóxico é 

administrado em esquema prolongado (Brener,1984). Recomenda-se não 
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ultrapassar a dose diária de 300 mg/dia devido ao pequeno índice terapêutico 

(Urbina e Docampo, 2003). Portanto, o tratamento exige cuidadosa atenção 

para o manejo de reações colaterais que ocorrem em cerca de 30 a 40% dos 

pacientes, em gravidade variável. Várias reações colaterais indesejáveis já 

foram descritas com minúcias em trabalhos anteriores (Cançado 1985, 1991). 

As principais são de três ordens: 1) Dermatite por hipersensibilidade, do tipo 

doença do soro (caracterizada por erupção cutânea e edemas generalizados, 

febre, enfartamento ganglionar, dores articulares e musculares). 2) Depressão 

da medula óssea (neutropenia, agranulocitose e púrpura trombocitopênica). 3) 

Polineuropatia periférica (Cançado, 2000) . Em alguns pacientes, tais reações 

adversas são intensas e obrigam a suspender o medicamento, temporária ou 

definitivamente em função do quadro clínico e laboratorial (Cançado, 2002). 

Este composto é bem ativo na fase aguda da DCh podendo ainda 

eliminar os sintomas nesse primeiro estágio e diminuir a probabilidade da 

evolução clínica no curso da infecção (Cançado, 2000). Várias triagens 

clínicas, realizadas em diferentes países, têm demonstrado resultados 

contraditórios em relação à eficácia do tratamento de indivíduos chagásicos 

com BZ (Blanco et al., 2000; Russomando et al., 1998; Schijman et al., 2003; 

Andrade et al., 1992; Andrade et al., 2004; Cançado, 2002; Viotti et al., 1994; 

Streiger et al., 2004; Sosa-Estani et al., 1998; Bahia-Oliveira et al., 2000; 

Silveira et al., 2000). Esta variação pode estar relacionada com a área 

geográfica, provavelmente devido às diferenças na susceptibilidade a drogas 

entre as diferentes cepas do T. cruzi, que refletem uma grande variabilidade 

genética (Andrade et al., 1992). A existência de populações do T. cruzi 

naturalmente resistentes ao BZ, associada aos baixos índices de cura 

observados na fase crônica, torna imprescindível a descoberta de novos 

fármacos (Revisado por Coura e Castro, 2002; Guedes et al., 2006). 

 Mais recentemente, o BZ também tem mostrado ser eficaz no estágio 

inicial da fase crônica (especialmente em crianças até 12 anos de idade). No 

entanto, sua ação ainda não é satisfatória na fase tardia da infecção (Bahia et 

al, 2005, Croft et al., 2005). Alguns trabalhos como os de Rassi e Luquetti 

(1992), Andrade et al. (1996), Sosa-Estani e Segura (1999) também já 

demonstraram que baixos títulos na sorologia convencional em relação ao 
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início do tratamento indicam cura dos pacientes, o que pode ser demonstrado 

posteriormente ou com outras metodologias empregadas em paralelo como 

critério de cura.  

 Até meados da década de 90, o tratamento específico era indicado, 

principalmente aos casos agudos (The National Health Foudantion of Brazil, 

1996). Entretanto, com as crescentes evidências que a persistência do parasito 

representa um fator importante no desenvolvimento da doença (Higuchi et al., 

1993; Higuchi et al., 1997; Tarleton, 2003; Nitz et al., 2004) e que o tratamento 

pode atuar beneficamente no prognóstico e evolução clínica, mesmo nos casos 

não curados (Andrade et al., 1991; Viotti et al., 1994; Fragata-filho et al., 1995; 

Suasnábar et al., 2000; Viotti et al., 2006; Segura et al., 1994; Garcia et al., 

2005; Viotti et al., 2006), o grupo de especialistas em quimioterapia da DCh 

passou a recomendá-lo a todo paciente soropositivo (exceto para aqueles que 

apresentam formas clínicas avançadas), em ambas as fases de infecção, com 

o objetivo de erradicá-la, evitar o agravamento das lesões e interromper a 

transmissão do parasito (Consenso Brasileiro em Doença de Chagas, 2005).   

Um fator agravante no contexto do tratamento da DCh tem sido o fato de 

os grandes centros mundiais não estarem interessados em realizar pesquisas 

que visem melhorar a terapêutica de doenças consideradas não lucrativas para 

as indústrias farmacêuticas internacionais. Algumas das indústrias que 

atualmente, produzem os medicamentos destinados a tais doenças, não 

demonstram interesse em dar continuidade a esta produção em virtude do 

baixo lucro que ela proporciona decorrentes da diminuição da população alvo 

conseqüência das medidas de controle da DCh implantadas na América Latina 

(Schofield et al., 2006). Exemplo disso, foi o que ocorreu em 3 de março de 

2003, quando o grupo farmacêutico suíço Roche anunciou a doação ao 

governo brasileiro do direito de patente e de uso da tecnologia do medicamento 

Rochagan ®. Em função desta decisão o governo brasileiro concedeu ao 

Laboratório Farmacêutico de Pernambuco (LAFEPE) o direito de sua produção. 

Conseqüentemente, este será o único laboratório, no mundo, a produzir um 

medicamento destinado ao tratamento da DCh (WebMedicos, 2006). Dados 

divulgados pelo órgão internacional, Drugs for Neglected Diseases Initiative 

(DNDi, 2006), relatam ainda que apenas 1% dos 1.393 novos fármacos 
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registrados entre 1975 e 1999 foram destinados às doenças tropicais. Esses 

números revelam a existência de uma política de pesquisa excludente, na qual 

apenas 10% da despesa mundial com pesquisa em saúde são gastos em 

doenças que representam 90% da carga global das enfermidades. 

Em 1988, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estipulou exigências 

que devem ser atendidas por um fármaco ideal ao tratamento da DCh, sendo 

estas: 1) cura parasitológica dos casos agudos e crônicos, 2) Eficaz através de 

uma dose ou de poucas doses, 3) acessível aos pacientes, tendo um custo 

reduzido, 4) nenhum efeito colateral ou teratogênico, 5) nenhuma necessidade 

de hospitalização para o tratamento, 6) nenhuma indução de resistência. 

Revisado por Coura e Castro (2002), Croft (1999) o grande desafio atual, é a 

busca de drogas que tenham capacidade de induzir a cura parasitológica em 

indivíduos tratados durante as diferentes fases da doença, com baixa 

toxicidade; boa atividade por via oral em poucas doses e baixa probabilidade 

de desenvolvimento de resistência pelo parasito. 

 

1.1.2 Desenvolvimento de novos fármacos para o trat amento da DCh  

 

Avanços no conhecimento das vias metabólicas e biologia básica do T. 

cruzi têm permitindo identificar alvos racionais para o desenvolvimento de 

fármacos mais eficientes e seguros para o tratamento da DCh (Tabela 1).  

Esses estudos têm revelado diferenças no metabolismo do parasito e das 

células de mamíferos que podem constituir alvos racionais para o 

desenvolvimento de novos fármacos (Stoppani, 1999; Urbina, 2001; Coura e 

Castro, 2002; Guedes et al., 2006; Maya et al., 2007). Diversos fármacos com 

mecanismos de ação distintos foram testados nos últimos anos e mostraram 

atividade anti-T. cruzi in vitro e/ou in vivo. De um modo geral, esses fármacos 

promoveram diminuição da multiplicação do T. cruzi e aumento da taxa de 

sobrevida dos animais infectados com diferentes cepas (Tabela 1).   

Além das alternativas terapêuticas aqui citadas, recentemente, foi 

descrita atividade anti-T. cruzi in vitro ou in vivo de diversos fármacos atuando 

contra alvos distintos do parasito tais como inibidores da biossíntese de 

nucleotídeos, inibidores de fosfatidilcolina e esfingomielina, inibidores de outras 
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enzimas da via de ergosterol, inibidores de enzimas da via glicotítica e 

inibidores da DNA topoisomerase II (Revisado por Coura e Castro, 2000; 

Guedes et al., 2006; Maya et al., 2007). Apesar desse grande número de 

compostos testados que apresentaram atividade anti-T. cruzi in vitro e in vivo, 

até o momento, somente três fármacos foram submetidos aos ensaios clínicos, 

incluindo o cetoconazol, itraconazol e alopurinol, sendo os resultados das 

triagens clínicas contraditórios. No Brasil, esses fármacos não foram capazes 

de erradicar a infecção em animais e humanos ou de impedir a progressão da 

doença (Lauria-Pires et al., 1988; Brener et al., 1993). Por outro lado, no Chile, 

considerável redução na positividade dos testes parasitológicos e regressão ou 

prevenção das alterações eletrocardiográficas foi observada após tratamento 

com esses compostos (Apt et al., 1998; Apt et al., 2003). 

Os inibidores da biossíntese do ergosterol (IBE) atualmente, muito 

explorados e estudados na pesquisa básica têm também oferecido resultados 

promissores em pesquisa clínica (Guedes et al., 2006, Maldonado et al., 1993; 

Urbina, 2000 a, 2001, 2003 a ,2009, 2009 a). A estratégia explorada com estes 

compostos é que o T. cruzi, assim como os fungos e leveduras, necessita do 

ergosterol para sua proliferação e viabilidade celular, não sendo capaz de 

utilizar esteróis do hospedeiro vertebrado, como o colesterol, sendo, portanto, 

extremamente susceptível aos IBEs. Quatro classes de IBEs foram testadas in 

vitro e/ou in vivo: Inibidor de esqualeno sintase (SQS), Inibidor de esqualeno 

epoxidase (SQO), Inibidor de oxidosqualeno ciclase (OSC) e C14α-esterol 

demetilase em infecção experimental contra T.cruzi (Guedes et al.,2006) . O 

miconazol foi o primeiro IBE testado contra o T. cruzi (Docampo et al., 1981). 

Segundo McCabe et al. (1983; 1984) cetoconazol possui atividade anti-T.cruzi 

in vivo e in vitro, sendo capaz de reduzir a parasitemia, prolongar a sobrevida e 

gerar cura parasitológica de camundongos infectados com um pequeno 

número de cepas do parasito em infecções experimentais agudas. 
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Tabela 1 : Alvos e fármacos promissores para o tratamento da DCh 

Alvos Importância  Mecanismo de ação, fármaco e ref erências 
B

io
ss

ín
te

se
 d

e 
es

te
ró

is
  

 
O T. cruzi requer em todos 
os estágios de seu ciclo de 
vida esteróis específicos 
para a viabilidade celular e 
proliferação. Inibição de sua 
biossíntese leva a perda da 
viabilidade celular por 
depleção de esteróis 
essenciais e acúmulo de 
intermediários tóxicos. 

 

Inibição da enzima citocromo P-45-dependente de 
C14α esterol demetilase: cetoconazol e itraconazol 
(McCabe et al., 1984; Moreira et al., 1992; Brener et 
al., 1993; Toledo et al., 2003), albaconazol (Guedes et 
al., 2004), posaconazol (Urbina et al., 1998; Molina et 
al., 2000 a),  ravuconazol (Urbina et al., 2003). 

 

C
is

te
ín

o-
pr

ot
ea

se
s 

 
Participam de importantes 
funções no crescimento e 
sobrevivência do parasito, 
sendo responsável pela 
maior atividade proteolítica 
do T. cruzi em todos os 
estágios de vida. 

 Inibição enzimática: thiocarbazina (Du et al., 2002). 

B
io

ss
ín

te
se

 d
e 

es
te

ró
id

es
 e

 
po

lis
op

re
nó

ie
de

s 

 
Parasitos protozoários 
contêm uma variedade de 
esteróides e 
polisoprenóides essenciais 
a sua sobrevivência, cuja 
síntese está ligada a 
atividade da enzima 
farnesilpirofosfato sintase. 

 

Inibição da enzima farnesilpirofosfato sintase envolvida 
na síntese de esteróides e polisoprenóides: 
pamidronato e risedronato (Urbina et al., 1999; 
Szajnman et al., 2000; Montalvetti et al., 2001; Martin 
et al., 2001;). 

M
ec

an
is

m
o 

de
 d

ef
es

a 
co

nt
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 o
 e

st
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ss
e 

ox
id

at
iv

o 

As enzimas tripanotiona 
redutase e glutationa 
sintase participam dos 
mecanismos de proteção 
celular contra o estresse 
oxidativo. 

 

Inibição enzimática: fenotiazinas como a clomipramina 
e thiordidazina, nitrofuranos e nafitilquinonas (Rivarola 
et al., 2002; D’Silva et al., 2002; Lo Presti et al., 2004) 
(Turrens, 2004). 
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Tabela 1 (cont.) : Alvos e fármacos promissores para o tratamento da DCh 

Os azólicos de terceira, quarta e quinta geração, são, atualmente, os 

candidatos mais prováveis para triagens clínicas em humanos devido as suas 

características farmacocinéticas e capacidade de induzir cura em 

camundongos infectados com cepas resistentes ao BZ e NF, entre eles estão. 

O Posaconazol (SCH 56592, Schering-Plough Research Institute), foi avaliado 

por Urbina et al. (1998) sobre as formas epimastigotas da cepa Y oferecendo 

resultados promissores. Molina et al. (2000 a) testou in vivo, em modelo murino 

de fase aguda e crônica apresentando resultados excelentes.No modelo de 

fase aguda, a sobrevida foi de até 90% para todas as cepas testadas e a cura 

parasitológica foi de 90% a 100% para as cepas Y e CL, respectivamente, e de 

50% para a cepa Colombiana. No modelo de fase crônica a sobrevida e a cura 

parasitológica dos animais tratados com posaconazol foi de 50-65% e 50-60%, 

 
Alvos 

 
             Importância 

 
Mecanismo de ação, fármacos e referências 

C
ad

ei
a 

re
sp

ira
tó

ria
  

Diferenças entre a cadeia 
respiratória dos parasitos e células 
de mamíferos também têm sido 
demonstradas. 

 
  
 Inibição de cadeia de transporte de elétrons 
(Aldunate et al., 1986; Ferreira et al., 1988; Maya et 
al., 2001). 

B
io

ss
sí

nt
es

e 
de

 P
ur

in
as

 

 
O T. cruzi é deficiente na via de 
síntese de nova de purinas, 
portanto, a via de salvamento é 
essencial para a sobrevivência do 
parasito. A enzima chave dessa via 
é a hipoxantina-guanina fosforibosil 
transferase (HGPRT). 
 

 
(a) Inibição da síntese de proteínas devido à 
incorporação ao RNA de substratos alternativos 
para a HGPRT, resultando na formação de 
nucleotídeos não fisiológicos (Marr, 1991): 
allopurinol, 3-desoxionisina e 3´-desoxiadenosina. 
Atividade anti-T. cruzi foi descrita por Ávila e Ávila, 
1981; Ávila et al., 1984; Nakajima-Shimada et al., 
1996 .  

 
(b) Inibidores da enzima hipoxantina-guanina 
fosforibosil transferase como o pamidronato e 
residronato (Freymann et al., 2000; Garzoni et al., 
2004; Montalvetti et al., 2001). 

M
et

ab
ol

is
m

o 
do

 
In

os
ito

l 

 
O inositol é um componente 
essencial para o crescimento do T. 
cruzi, participando da formação de 
lipídios complexos derivados do 
fosfatidilinositol. 

 
Inibidor da síntese de inositol: 6-deoxisi-6-fluoro-
inositol (Einicker-Lamas et al., 1999; Oliveira e 
Einicker-Lamas et al., 2000)  
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respectivamente, para todas as cepas analisadas. O Ravuconazol (BMS 

207147, Bristol-Myers Squibb), atualmente em desenvolvimento como 

antifúngico sistêmico, apresentou resultados superiores a outros triazólicos 

potentes como o posaconazol e está atualmente em testes clínicos de fase II 

(Urbina, 2001; Urbina et al.,2003). Sanoja et al., 2000 e Urbina et al., 2003 

demonstraram que esse composto possui potente atividade anti-T.cruzi in vitro. 

A atividade do albaconazol in vitro foi avaliada por Urbina et al.(2000). Os 

efeitos na proliferação das formas epimastigotas do T. cruzi foi comparável à 

eficácia dos IBE mais potentes, e inferior às do cetoconazol, D0870 e do 

itraconazol. A eficácia anti-T.cruzi in vivo  do albaconazol (ABZ) foi avaliada 

pela primeira vez em cães infectados com as cepas Y e Be-78 do T. cruzi por 

Guedes et al. (2004) e Barros (2008). Os resultados demonstraram que o ABZ 

é muito eficaz na supressão da proliferação da parasitemia e no aumento da 

sobrevida dos animais infectados com as doses utilizadas não sendo, no 

entanto capaz de curar animais infectados com a cepa Be-78 sensível ao 

tratamento com BZ em modelo murino. A combinação de fármacos é uma 

alternativa viável para aumentar a eficácia terapêutica e/ou reduzir a 

intensidade de reações adversas e, também, foi testada por alguns 

pesquisadores na infecção experimental pelo T. cruzi. (Urbina et al., 1993; 

Maldonado et al., 1993; Araújo et al., 2000). De um modo geral, esses autores 

demonstraram que a combinação de fármacos pode reduzir a dose necessária 

para a atividade anti- T. cruzi, aumentar a taxa de sobrevida dos animais e/ou 

promover maior eficácia do tratamento. Entretanto, estudos relativos à 

toxicidade das combinações de fármacos necessitam de investigação. Diante 

das restrições da terapêutica atual e do número reduzido de substâncias 

candidatas aos estudos clínicos mais avançados, a investigação de novas 

drogas com potencial atividade anti-T. cruzi é ainda como prioritária.  

 

1.2 Utilização de produtos naturais na produção de novos fármacos  

 

Produtos naturais com propriedades terapêuticas são utilizados desde o 

inicio da história da civilização humana e, durante muito tempo, foi o principal 

recurso terapêutico empregado na prevenção, tratamento, cura de distúrbios, 
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disfunções ou doenças em homens e animais (Choi et al., 2002; Veiga et al., 

2005). Estima-se que aproximadamente 40% dos medicamentos atualmente 

disponíveis foram desenvolvidos direta ou indiretamente a partir de fontes 

naturais. Segundo Newman et al. 2007, no período de 1981 a 2006, foram 

registradas 1184 novas substâncias químicas, sendo que 70% são de origem 

natural. A importância e a potencialidade química das plantas medicinais 

podem ser identificadas com dados obtidos em pesquisas científicas, onde se 

constatou que 25% dos medicamentos prescritos em todo mundo, originam-se 

de plantas, sendo 121 compostos ativos utilizados em uso comum (Rates, 

2001). De 252 medicamentos considerados como básicos e essenciais pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), 11% são exclusivamente obtidos de 

plantas medicinais e um número significante são fármacos sintéticos obtidos de 

fonte natural (Rates, 2001; Raskin, et al., 2002). Ainda de acordo com a OMS, 

aproximadamente 80% da população mundial utiliza a medicina tradicional nos 

cuidados básicos de saúde, a maioria envolvendo uso de extrato de plantas ou 

compostos ativos isolados das mesmas (SardesaI, 2002). Vários são os fatores 

econômicos, sociais e culturais que influenciam a utilização de plantas 

medicinais: 1)Elevado custo dos medicamentos convencionais, que dificulta o 

acesso à parte da população (Veiga et al., 2005); 2) Insatisfação com a 

medicina convencional (considerada ineficiente) e busca por terapias 

alternativas (Abu-Irmaileh et al., 2003);3)Preocupação com efeitos adversos de 

medicamentos convencionais e a crença de que medicamentos naturais são 

mais seguros e saudáveis (Abu-Irmaileh. et al., 2003, Rates, 2001). Existem na 

Terra cerca de 350.000 a 550.000 espécies de plantas (Nordari e Guerra, 

2003). Aproximadamente, 2/3 da diversidade biológica do mundo encontra-se 

nos trópicos, principalmente em países em desenvolvimento. O Brasil é 

considerado o país com a maior biodiversidade do planeta, contando com mais 

de 55.000 espécies vegetais (22% do total registrado no planeta). Somente 8% 

da flora nativa foram estudadas na busca de compostos bioativos e 1.100 

avaliadas quanto as suas propriedades medicinais (Nordari e Guerra, 2003) 

O Cerrado (também chamado de savana brasileira) é o segundo maior bioma 

brasileiro após a Floresta Amazônica. Ocupa uma área de aproximadamente 

25% do território nacional. A extensão original do Cerrado, incluindo aquelas 
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definidas como "área de contato" entre Cerrado e outros tipos de vegetação, 

chegaria a 2,2 milhões de quilômetros quadrados (IBGE, 1993; Pereira Júnior, 

1992). Nos últimos anos a flora do Cerrado tem despertado interesse de muitos 

setores da indústria, em particular do ramo farmacêutico.  

 

1.2.1 Substâncias da natureza com atividade anti- T. cruzi  

 

Há poucos anos, grupos de pesquisadores brasileiros iniciaram uma 

longa investigação de produtos naturais de plantas usadas na medicina 

tradicional com o objetivo de encontrar compostos ativos contra T. cruzi, num 

momento em que um dos mais importantes mecanismos de transmissão da 

DCh era através de transfusão sanguínea. A violeta de genciana foi o primeiro 

agente profilático natural usado nos bancos de sangue (Nussensweig et al., 

1953). No entanto, havia grandes restrições na sua utilização devido a 

indesejáveis efeitos colaterais que ocorriam após a transfusão sanguínea 

(Resende et al., 1965).  Os esforços destes estudos resultaram no isolamento 

de diversas substâncias tais como: naftoquinonas, terpenóides, alcalóides e 

flavonóides, cujo mecanismo de ação está ligado à interferência no equilíbrio 

redutor do T. cruzi, causando sua morte por estresse oxidativo (Coura e Castro, 

2002) (Tabela 2). 

 

1.2.2 Substâncias isoladas de espécies de Lychnophora  (Asteraceae) com 

atividade anti- T.cruzi 

 

O gênero Lychnophora é um dos sete gêneros da subtribo 

Lychnophorinae (tribo Vernoniaceae, Asteraceae) (Bohlmann e Jakupovic, 

1990). É distribuído amplamente no Brasil, sendo sua ocorrência desconhecida 

fora dos limites brasileiros (Bohlmann e Jakupovic, 1990). As espécies são 

características dos campos rupestris (região de cerrado), ocorrendo 

principalmente nos estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás (Bohlmann e 

Jakupovic, 1990). São conhecidas na medicina popular como “arnica”, “falsa 

arnica”, “candeia” ou “arnica da serra” devido ao odor semelhante à Arnica 

européia (Cerqueira et al., 1987; Oliveira et al., 1996) 
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Tabela 2: Classe de produtos naturais com ação anti T.cruzi in vivo e in vitro 
(Revisado por Saúde-Guimarães e Faria, 2007) 
 

Classe Substância ativa Ação observada e Referência s 

Q
ui

no
na

 
 

Naftoquinona β-lapachona presente 
na espécie da família Bignoniaceae 

Atividade contra amastigota, epimastigota e 
tripomastigota in vitro (Castro, 1993). 

3-alil-β-lapachona (derivado) Ativo contra tripomastigota in vitro. Sugerido 
como alternativa para o uso em bancos de 
sangue (Castro, 1993). 

Plumbagina da família 
Euphobiaceae 

100% ativa contra tripomastogota in vitro na 
concentração 250 µg/mL de sangue 
contaminado e sua atividade comparada com a 
violeta de genciana (Fournet et al,1994). 

Embelina isolada das partes aéreas 
de Oxalis erythrorhiza 

100% contra tripomastogota in vitro em 
concentração de 100 µg/mL (Foresin, et al., 
2003). 

F
la

vo
nó

id
es

 
 

3-metoxiflavonol penduletina e 
flavanona sacuranetina isoladas de 
espécie da família Asteraceae 

Eliminação de 99 e 100% respectivamente 
contra tripomastigota in vitro na concentração 
de 500 µg/mL. O cristal de violeta de genciana 
eliminou 50% do parasito na em 31 µg/mL no 
mesmo ensaio (Ribeiro et al.,1997). 

Luteolina e vicenina-2 isoladas do 
extrato metanólico de Lychnophora 
pohlii  

Atividade tripanossomicida significativa na 
concentração de 500 µg/mL, porém foram 
menos ativas que a violeta de genciana (Grael 
et al., 2005). 

Diversos flavonóides em especial: 
Quercetina-3-metil éter (substância 
mais ativa) isoladas do extrato de 
Lychnophora staavioides 
Mart.(Asteraceae) 

Promissora para uso contra T.cruzi em bancos 
de sangue. Esta substância apresentou 
atividade contra tripomastigota de 63,2 ± 
4,1%na concentração de 500 µg/mL. 

Apigenina foi obtida do extrato 
clorofórmico de Moquinia kingii  

Ação contra tripomastigotas in vitro (O valor da 
IC50 desta substância foi 181,6 µg/mL ou 0,68 
mM e a IC50 para violeta genciana, usado como 
controle positivo, foi de 31 µg/mL ou 76 µM 
Schinor et al., 2004). 

  A
lc

al
ói

de
s 

Piperina, metabólito secundário em 
Piper nigrum, conhecida 
popularmente como pimenta preta. 

Piperina, toxicidade dose dependente, com IC50 
de 7,36 µM para epimastigotas e IC50 de 4,91 
µM para amastigotas. (Ribeiro et al.,2004) 

2-n-propilquinolina, chimanina 
B e chimanina D, isolados de 
Galipea longiflora Krause 
(Rutaceae) 

2-n-propilquinolina e a chimanina D 
apresentaram IC90 de 50 µg/mL para as formas 
epimastigotas de cinco cepas. Chimanina B 
mostrou IC90 de 25 µg/mL para as mesmas 
cinco cepas. As drogas de referência nifurtimox 
e benznidazol apresentaram IC90 variando de 25 
a 100 e de 25 a 50 µg/mL, respectivamente 
(Fairlamb, 1994) 
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Tabela 2: (continuação) Classe de produtos naturais com ação anti T.cruzi in vivo e 
in vitro (Saúde-Guimarães e Faria, 2007) 
 

 
Classe 

 
Substância ativa 

Ação observada e Referências 
A

lc
al

ói
de

s 

Alcalóides bisbenzilisoquinolínicos  Sete dos nove alcalóides testados foram 
100% ativos em camundongos infectados 
com diferentes cepas de T.cruzi na fase 
aguda da infecção (Fournet et al.,1994).  

 
T

er
pe

no
s 

Ácido xilópico, diterpeno isolado de 
Xylopia frutescens Aubl. Annonaceae 
e o caurenol, isolado de Viguiera 
aspillioides Gardn. 
 

Ativos nas concentrações de 500 e 1000 
µg/mL, respectivamente (Takahashi et al., 
1994), (Costa et al., 1995) 
,respectivamente 

O diterpeno ácido ent-9α-hidroxi-15β-
E-cinnamoiloxi-16-cauren-19-óico 
isolados de Mikania stipulacea e 
Mikania hoehnei, espécies vegetais 
conhecidas popularmente como 
guaco. 
 

Atividade contra tripomastigotas reduzindo 
o número de parasitas em 61,7, 62,8 e 
69,4% nas concentrações de 100, 250 e 
500µg/mL, respectivamente (Nascimento 
et al., 2004). 

O taxol, um diterpeno com atividade 
antitumoral, isolado de Taxus 
brevifolia (Taxaceae) 

Interferiu na proliferação dos 
epimastigotas, impedindo que a divisão 
celular se completasse permitindo a 
multiplicação de organelas (Castro,1993). 
 

 
X

an
to

na
s 

Garciniaxantona B, isolada de 
Garcinia Subelliptica e 8 
Desoxigartanina, obtida das folhas de 
G. intermédia 

Ativas contra formas epimastigotas nas 
concentrações de 66µM e 118µM e contra 
tripomastigotas nas concentrações de 8µM 
e 131 µM, respectivamente (Abe et al., 
2004) 
 

 
B

en
zo

fu
ra

no
di

on
a 

O ácido úsnico, isolado do líquen 
Cladonia substellata, 

Observada a lise dos tripomastigotas em 
todas as concentrações testadas. 
Tratamento com 40 a 80 µg/mL de ácido 
úsnico levou a alterações significativas dos 
amastigotas intracelulares sem causar 
danos ultraestruturais significativos para a 
célula hospedeira (macrófagos). (De 
Carvalho et  al., 2005) 
 

 

Elas são utilizadas na medicina popular como preparações alcoólicas e 

hidroalcóolicas, embebidas em álcool ou cachaça, como substâncias 

analgésicas, antiinflamatórias, anti-reumáticas, em contusões e picadas de 

insetos (Cerqueira et al., 1987; Oliveira et al., 1996; Saúde et al., 1998; Lopes, 

2001).Estudos fitoquímicos demonstraram que o gênero Lychnophora acumula 
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triterpenóides, derivados do cariofileno e α-humuleno, flavonóides, lactonas 

sesquiterpênicas. Também foram detectados sesquiterpenos, açúcares, 

taninos, esteróides, lignanas, poliacetilenos, fenilpropanóides (ácidos 

cafeoilquínicos), ácidos graxos de cadeia longa e seus ésteres (Bohlmann et 

al., 1981; Cunha, 1994; Bazon et al., 1997; Borella et al., 1998; Borsato et al., 

2000; Grael et al., 2005; Santos et al., 2005; Gobbo-Neto et al., 2008).  

As lactonas sesquiterpênicas (LS) presentes neste gênero são das 

classes furanoeliangolida, goiazensolida, eremantolida, guaianolida e 

eudesmanolida, sendo o sufixo “olida” usado para indicar a presença do grupo 

lactona. O esqueleto básico destes tipos de compostos está representado na 

figura 2 (Borella et al., 1992; Aragão, 2003). Esta classe de micromoléculas é 

considerada marcador químico da família Asteraceae, de onde a grande 

maioria de substâncias com enorme variedade estrutural foi isolada (Seaman, 

1982). 

                 

O

O

HO

O

O

O
O

       
     Furanoeliangolida                      Goiazensolid a                            Eremantolida  

                                        
                Guaianolido                                              Eudesmanolido  

Figura 2 : Lactonas sesquiterpênicas presentes em espécies de Lychnophoras 

 

Elas são conhecidas por possuírem uma ampla variedade de atividades 

biológicas e farmacológicas. Numerosas lactonas são antibacterianas, 

principalmente Gram-positivas (Giesbrecht et al., 1990; Miguel et al., 1996; 

Saúde-Guimarães et al., 2002;) antifúngicas (Towers et al., 1977; Barrero, et 
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al., 2000), tripanossomicida (Chiari et al., 1991; 1996; Duarte, 1993; Oliveira et 

al., 1996; Jordão et al., 2004; Grael et al., 2005), antitumoral (Lee et al., 1977; 

Woerdenbag, et al. 1994), citotóxica (Kupchan et al., 1971; Le Quesne et al., 

1976; ;Canalle et al., 2001; Scotti et al., 2007), antimalárica (François et al., 

1996), esquistossomicida (Vichnewsky, et al., 1976; Jisaka et al., 1992), 

antiúlcera (Silva, 2002), cardiotônica (Robles et al., 1995), antinociceptiva 

(Akkol et al., 2009), e antiinflamatória (Hall et al., 1980; Abad et al., 1994, Lyss 

et al., 1997). Os mecanismos de ação destas substâncias ainda são 

desconhecidos, mas após vários estudos realizados, visando estabelecer a 

relação estrutural para LS, conclui-se que suas atividades são mediadas 

quimicamente pela presença do grupo α-metileno-γ-lactona e também por 

carbonilas α,β-insaturadas, ésteres conjugados e grupamentos epóxidos 

(Picman, 1986; Schmidt, 1999) existentes em sua estrutura considerados 

essenciais para a atividade citotóxica e antitumoral (Santos, 1989) o que 

supostamente explicaria a atividade biológica das LS (Rodriguez et al., 1976). 

Estes grupos funcionais atuam como sítios reativos para nucleófilos 

biológicos, principalmente os grupos tiol e amínicos dos sítios ativos de 

diversas enzimas (fosfofrutoquinase, glicogênio sintase, etc) e resíduos de 

sulfidrila de cisteína no DNA que serão alquilados irreversivelmente através da 

adição tipo Michael conforme Figura 3  abaixo (Picman, 1986; Rüngeler et al., 

1999). 

O

O

O

O-

O

OH
S

H

R

S RS R

H

 

 

Figura 3 : Mecanismo da adição tipo Michael envolvendo a reação de um grupamento 
sulfidrila de um aminoácido em γ-lactonas com metileno exocíclico em α à carbonila 
 

Na busca por agentes profiláticos para DCh foi realizada por de Chiari et 

al.(1991), uma triagem in vitro de 30 produtos naturais de diferentes classes 

contra as formas tripomastigotas de T.cruzi e dentre eles, o extrato etanólico 

das partes aéreas de L. villosissima Mart. do qual foi isolada a LS 15-
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desoxigoiazensolida que demonstrou atividade in vitro contra as formas 

tripomastigotas de T.cruzi. Este foi o primeiro relato de atividade 

tripanossomicida de LS que estimulou a triagem de espécies da família 

Asteraceae. (Chiari et al.,1991). 

 

O

O
H

O

O

O
O

 
                                            15-desoxigoiazensolida  

 

Assim, extensivos estudos in vitro foram conduzidos por Chiari et 

al.(1993) envolvendo 45 (quarenta e cinco) espécies vegetais da família 

Asteraceae com enfoque de obter substâncias com atividade tripanossomicida. 

Nove das quarenta e cinco espécies revelaram-se ativas in vitro com 

eliminação completa do parasito após 24 horas de incubação em sangue de 

camundongos com tripomastigotas sanguíneos da cepa Y de T.cruzi. Três das 

nove espécies pertenciam ao gênero Lychnophora restrita ao território 

brasileiro (Bohlmann et al., 1980) sendo elas a L. passerina, L.trichocarpha, 

L.pinaster. 

L. villosissima Mart.,  L. passerina (Mart ex. DC) Gardn, L.pinaster Mart. 

e L. trichocarpha Spreng. já tiveram seus estudos fitoquímicos realizados 

(Tavares, 1990; Oliveira et al., 1996; Chiari et al., 1991 e 1996). Dentre outros 

constituintes químicos isolados destas quatro espécies, destacam-se as LS 15-

desoxigoiazensolida, goiazensolida, isocentraterina, licnoforolida A, licnofolida, 

eremantolida C. Goiazensolida, obtida de L. passerina (Mart ex. DC) Gardn foi 

100% ativa quando incubada com tripomastigotas sanguíneos na concentração 

de 240 µg/mL. Licnofolida, obtida de L. trichocarpha inibiu 50 % do crescimento 

dos tripomastigotas sanguíneos na concentração de 150 µg/mL e eremantolida 

C, também isolado L. trichocarpha Spreng., lisou 100% dos tripomastigotas na 

concentração de 3600 µg/mL (Oliveira et al., 1996; Saúde et al., 1998). De L. 

pinaster Mart isolou-se o ácido licnofóico (sesquiterpeno cariofileno), que inibiu 
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50 % do crescimento dos tripomastigotas na concentração de 12 µg/mL 

(Oliveira et al., 1996).(Tabela 3).  
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            Isocentraterina                  Licnoforolida A                     Ácido licnofóico  
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                            Licnofolida                                       E remantolida C  

 

Tabela  3: Lactonas sesquiterpênica com atividade anti-T.cruzi in vitro isoladas de 
espécies de Lychnophora (Oliveira et al., 1996) 
 

Composto  Fonte  Cepa Y 
(µg/mL)  

Cepa CL 
(µg/mL)  

Concentração 
inibitória (%)  

Goiazensolida  
 

L. passerina 240 - 100 

Licnofolida  
 

L.trichocarpha 150 150 50 

Eremantolida C  
 

L.trichocarpha 3600 14400 100 

Ácido Licnofóico  
 

L. pinaster 12 - 50 

Violeta de 
genciana  

 125 125 100 

 

Oliveira et al.(1996) observaram atividade tripanosomicida desses 

compostos quando testados in vitro em formas tripomastigotas sanguíneas, 

sendo verificada lise de 50 e 100% dos parasitos respectivamente. Segundo 

estes autores a baixa atividade tripanossomicida da eremantolida C se deve a 

ausência da ligação dupla conjugada com a carbonila da γ-lactona, além da 
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ausência da carbonila α,β-insaturada do grupo éster em C-8 presente nas 

estruturas da goiazensolida e da licnofolida que apresentaram uma IC50 de 150 

µg/mL para ambas as cepas Y e CL de T. cruzi. A menor ação 

tripanossomicida da licnofolida provavelmente ocorre devido à melhor 

solubilidade apresentada por goiazensolida em decorrência da presença do 

grupo hidroxila em C-15 (Rodriguez et al., 1976).  

Grael et al. (2005) isolaram sete substâncias ativas contra formas 

tripomastigotas de T. cruzi a partir de extratos de L. pohlii  (Asteraceae). 

Demonstrou-se que os compostos isolados com maior atividade anti-T.cruzi 

foram as LS e algumas delas estão apresentados na Tabela 4. Estes dados 

corroboram com dados obtidos por estudo de Oliveira et al.(1996). 

 

Tabela 4: Atividade anti-T.cruzi in vitro de quatro lactonas sesquiterpênicas isoladas 
de L. pohlii contra as formas tripomastigotas sanguíneas 
 
 Atividade tripanossomicida (%) (±DP) 1,2,3 

100 µg/mL  250 µg/mL  500 µg/mL  IC 50 µmol/L  

Goiazensolida 97,39 (± 0,99) 98,88 (± 0,65) 100 (± 0) 56,87 

15desoxigoiazensolida 1,81 (± 1,91) 65,21 (± 5,64) 89,13 (± 1,25) 514,0 

Centraterina 2,84 (± 1,78) 52,60 (± 3,45) 99,06 (± 0,67) 523,0 

Licnofolida 4,87 (± 5,29) 66,67 (± 3,05) 94,71 (± 3,51) 584,92 

Fonte: Grael et al. (2005), n=3 
1% de redução do número de parasita em sangue de camundongo infectado. 
2Padrão- Violeta de genciana: IC50 76 µmol/L (31 µg/mL), 100% da atividade tripanossomicida 
(250 µg/mL); 3Contole- DMSO: sem atividade 
 
 
 Dentre as lactonas testadas a goiazensolida demonstrou maior atividade 

contra as formas tripomastigotas sanguíneas e apresentou o menor IC50 (15,79 

µg/mL; 56,87 µmol/L), seguido por 15-desoxigoiazensolida, centraterina e 

licnofolida.              

Após focar com relatos da literatura o alvo do estudo aqui abordado, a 

LS LIC, será feito um breve relato da literatura com algumas substâncias 

isoladas de espécies de Lychnophoras, a fim de verificar ação anti-T.cruzi. 

 No mesmo estudo supracitado realizado por Grael et al. (2005) isolou-

se do extrato metanólico os flavonóides luteolina e vicenina-2. Esses 
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flavonóides demonstraram atividade tripanossomicida significativa na 

concentração de 500 µg/mL. Por comparação, essas substâncias foram menos 

ativas que a violeta de genciana (IC50 76 µmol/L e 31 µg/mL respectivamente) 

(Revisado por Saúde-Guimarães e Faria 2007). 

 

                          

OHO

OOH

OH

Glicose

Glicose

                     
                Luteolina                                                                 Vicenina-2        

 

  L. gardneri Sch. Bip. é encontrada em Minas Gerais, normalmente lado a 

lado com L. pohlii Baker, à qual muito se assemelha. O extrato diclorometânico 

de suas partes aéreas promoveu atividade tripanossomicida significativa. 

Quase todas as frações apresentaram porcentagens de lise de parasitas 

estatisticamente significativas, sendo que algumas destas promoveram lise 

total de parasitas. Da espécie L. gardneri foram isoladas as LS 15-

desoxigoiazensolída e licnofolida, uma mistura de duas saponinas 

denominadas estigmasteril 3-β-D-glicopiranosídeo e β-sitosteril 3-β-D-

glicopiranosídeo. Admite-se que a alta taxa de lise parasitária pode estar 

relacionada à presença destas substâncias (Jordão et al., 2000) 
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Poucos estudos sobre a toxicidade foram realizados com espécies de 

Lychnophoras, principalmente com substâncias isoladas. Há relatos de redução 

Estigmasteril 3- β-D-glicopiranosídeo β-Sitosteril- 3- β-D-glicopiranosídeo 
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da locomoção espontânea após administração oral do extrato hidroalcóolico de 

L. ericoides (Cerqueira et al., 1987; Guzzo et al., 2008, Guzzo, 2007). Extratos 

de L.trichocarpha e L.ericoides causaram redução da capacidade exploratória 

dos animais (Guzzo et al., 2007). Um estudo realizado por Ferraz Filha (2008) 

avaliou a citotoxicidade de seis espécies de Lychnophora sobre Artemia salina. 

O extrato etanólico bruto de L.tricocarpha apresentou DL50 =672, 377 µg/mL, 

sendo que concentrações menores que 1000 µg/mL foram consideradas 

citotóxicas. As LS presentes na espécie L.tricocarpha são, portanto substâncias 

que apresentam conhecida citotoxicidade (Picman, 1986). Podem ser citadas 

ação citotóxica contra hepatócitos humanos e alergênico sobre a pele. Por 

apresentarem baixa polaridade podem alcançar o SNC com facilidade e esta 

hipótese corrobora com um resultado obtido por Ferrari (2008), no qual se 

observou alterações na locomoção dos animais e do número de rearing no 

método de campo aberto com a dose de 0,75 g/kg do animal via intraperitonial 

(i.p.). Ferrari (2008) ainda avaliou a letalidade do extrato etanólico bruto de 

L.tricocarpha que se mostrou tóxico causando óbito dos animais que 

receberam as doses de 0,750; 1,125 e 1,500 g/Kg por via i.p. em até 11 dias. 

Ainda foram observadas redução do consumo de alimentos e de peso corporal 

dos animais que receberam a dose de 0,750 g/Kg via i.p. Nas análises 

histopatológicas dos rins e fígado foram observadas congestão e inflamação 

nos órgãos dos animais que receberam as doses de 0,250; 0500 e 0,750 g/Kg. 

 

1.2.2.1 Lactona Sesquiterpênica isolada de Lychnophora trichocarpha 

Spreng.- Licnofolida  

 

Licnofolida (LIC) (Figura 4)  é uma LS lipofílica, cujo LogP= 5,01 ± 

0,0723 foi determinado pelo programa ACD/LABS, 2010. Foi isolada de L. 

trichocarpha Spreng. (Arnica) pertencente à família Asteraceae. A LIC pertence 

à classe dos furanoeliangolidas, caracterizados pela presença de um grupo 

furanona em sua estrutura química (Bohlmann e Jakupovic, 1990). Destacam-

se suas atividades: antibacteriana (Giesbrescht et al., 1990; Saúde-Guimarães, 

2002), antitumoral (Lee et al, 1977; Saúde, 1994), antiinflamatória (Abad et al, 

1994) e anti-T.cruzi (Chiari et al., 1991; Oliveira et al., 1996). 



Branquinho, R.T                                                             Revisão Bibliográfica 

27 

 

 

O

O

O

O

O
O

89
101

2
3

4 5

6
7 11

13

12

1'

2'
3'

5'
4'

 

Figura 4: Estrutura química da LIC 

 

 Tais atividades, bem como seus efeitos tóxicos gerais têm sido 

atribuídas à presença de dois grupos funcionais alquilantes: α, β 

ciclopentenona insaturado e α-metileno-ǳ-lactona que são responsáveis pela 

sua atividade biológica e seus efeitos tóxicos (Rodriguez et al., 1976; Picman, 

1986) alquilando nucleófilos biológicos por adição tipo Michael (Santos, 1989, 

Picman, 1986). 

  LIC apresenta potencial anti-carcinogênico, segundo estudo de Saúde 

et al.(1998) esta substância apresentou atividade antitumoral contra 33 

linhagens de células tumorais. Segundo Canalle et al. (2001)  a LIC apresenta 

citotoxicidade e atividade clastogênica in vitro em concentrações acima de 0,2 

µg/mL bem como na dose de 26,67 mg/kg in vivo. 

Não são raros os casos onde substâncias com potente ação citotóxica 

são também ativas contra parasitos como o T.cruzi (Revisado por Romero e 

Morilla, 2009) provavelmente devido à redução da capacidade de multiplicação 

do parasito, similarmente ao que ocorre nas células tumorais. Entretanto, nesses 

casos é necessária a utilização de estratégias terapêuticas diferentes visando 

direcionar a droga para o alvo adequado, evitando-se os efeitos adversos 

severos dos fármacos altamente citotóxicos. Como mostrado nas Tabelas 3 e 4 

a LIC possui potente ação contra o T. cruzi in vitro. Entretanto a lipofilia desta 

substância pode restringir sua solubilidade em água, a absorção e também a 

possibilidade de administração parenteral, especialmente no caso de testes pré-

clínicos no modelo murino de DCh. Sendo assim, a utilização de sistemas 

carreadores de fármacos, chamados vetores de drogas pode ser uma estratégia 

viável no caso da administração da LIC. Esses sistemas nanoestruturados de 
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carreamento de fármacos possuem várias vantagens comparados aos sistemas 

convencionais de administração de drogas que serão discutidos a seguir. 

 

1.3 Sistemas nanoestruturados de carreamento de dro gas no tratamento 

da doença de Chagas 

 

Os sistemas nanoestruturados apresentam dimensões situadas entre 10 

e 1000nm e diferem entre si de acordo com a composição e organização 

estrutural (Couvreur et al., 2002). Os lipossomas e as nanopartículas 

poliméricas (nanocápsulas e nanoesferas) são os sistemas nanoestruturados 

mais estudados. As nanopartículas poliméricas apresentam algumas vantagens 

em relação aos lipossomas. Elas podem ser produzidas por métodos mais 

simples e rápidos, e também são mais estáveis tanto in vitro quanto in vivo, 

sendo seu tempo de degradação controlado pela variação da natureza química 

dos polímeros empregados (Schaffazick et al., 2003). O que pode resultar no 

controle da liberação dos ativos nos sistemas biológicos de interesse. Os 

polímeros utilizados na encapsulação consistem geralmente de materiais 

biocompatíveis e biodegradáveis, os quais são degradados in vivo em 

fragmentos menores facilmente excretados, ou mesmo metabólitos naturais do 

organismo. Vários polímeros têm sido usados nessas pesquisas com aumento 

do benefício terapêutico e diminuição de efeitos colaterais (Kreuter et al., 

1994). Estes podem ser de origem natural, semi-sintética ou, mais comumente, 

sintética (Laurencin e Elgendy, 1994). Nos últimos anos tem havido 

considerável interesse no desenvolvimento de partículas poliméricas em escala 

nanométrica–as nanopartículas poliméricas, como sistema efetivo de liberação 

de drogas buscando, através da vetorização uma distribuição mais seletiva dos 

fármacos, aumentando assim o índice terapêutico. O desenvolvimento destes 

sistemas visa várias aplicações terapêuticas, podendo ser administrados por 

via oral, parenteral, tópica, nasal e ocular (Barrat, 2000).  

Os nanocarreadores de fármacos são capazes de liberar de forma 

seletiva o fármaco em sítios de ação específicos, permitindo algumas vezes a 

otimização da velocidade de liberação. Essas vantagens contribuem para 

melhoria do regime de administração dos ativos, com conseqüente diminuição 
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dos efeitos tóxicos obtidos pela alteração da biodistribuição da molécula no 

organismo (Barratt 2000, Hans e Lowman 2002; Leite et al., 2006). Muitas 

vezes a penetração nas células hospedeiras de alguns parasitos pode ser 

melhorada com o uso dos nanocarreadores elevando a concentração 

intracelular dos ativos. Outra vantagem importante desses sistemas é a 

proteção das moléculas biologicamente ativas frente à degradação enzimática, 

química ou imunológica, levando a um aumento da resposta biológica 

(Guterres et al., 2000; Guterres et al., 2001; Aboukabar et al.,  Barratt et al., 

2000). Diante destas possíveis vantagens, os sistemas nanoestruturados 

podem aumentar a eficácia no tratamento de doenças parasitárias (parasitos 

intracelulares), reduzindo a freqüência e a concentração administrada, 

reduzindo a toxicidade geral (Leite et al.,2007), os custos da terapia e 

principalmente aumentando a adesão dos pacientes à terapia. Estes itens 

condizem com a busca de fármacos potencialmente desejáveis para o 

tratamento da DCh como proposto pela OMS (1988) e revisado por Coura e 

Castro (2002) e Croft (1999). 

Na DCh, a utilização de vetores nanométricos vem sendo modestamente 

utilizada (Romero e Morilla, 2009). A Tabela 5  apresenta alguns fármacos com 

ação antiparasitária associados a sistemas vetorizados. 

 

1.3.1 Nanocápsulas 

 

As nanocápsulas (NC) são carreadores nanoparticulados compostos de 

um núcleo oleoso, envolto por uma parede polimérica com surfactantes 

lipofílicos e/ou hidrofílicos na interface. A Figura 5  ilustra esquematicamente a 

estrutura das nanocápsulas. Fármacos lipofílicos podem ser associados às 

nanocápsulas de diferentes maneiras, principalmente pela solubilização no 

núcleo oleoso das mesmas. Entretanto, outra forma de associação dos 

fármacos com as NC pode ser encontrada, como a adsorção na parede 

polimérica (Mosqueira et al., 2007, Barros, 2007).   
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Tabela 5: Fármacos antiparasitários associados a sistemas vetorizados testados in 
vitro ou in vivo. 

Vetor  Droga  Resultados  Referência s 

Nanoesfera Alopurinol 

 

Atividade tripanocida in vitro contra 

formas epimastigotas superior 

(91,5% morte do parasito) à droga 

livre (45,9% da atividade) 

Gonzáles-Martín et al., 

2000 

Nanoesferas Cetoconazol 

 

Cura de 60%-90% dos animais 

infectados com as cepas CL e Y  

Molina et al., 2000 

Nanoesfera  Nifurtimox Atividade anti-T. cruzi in vitro 

superior ao fármaco livre (IC50 

contra formas tripomastigotas e 

amastigotas 20 e 13 vezes menor 

que a do fármaco livre, 

respectivamente) 

Sánchez et al., 2002 

Formulações 

lipícas  

Anfotericina B Atividade anti-T. cruzi in vitro contra 

as formas tripomastigotas e 

amastigotas superior ao BZ 

Yardley e Croft, 1999 

Lipossomas Benznidazol Aumento da captação dos 

lipossomas pelo fígado. Eficácia 

anti-T.cruzi in vivo inferior ao 

fármaco livre. 

Morilla et al., 2004 

Nanoesfera de 

ácido poli-lático-

polietilenoglicol 

(PLA-PEG) 

Bis-trazol 

D0870 

Cura de 60% em animais infectados 

com cepa Y do parasito na 

concentração de 3mg/Kg durante 30 

dias consecutivos, enquanto o BZ 

apresentou índice de cura de 47%na 

concentração de 100 mg/Kg. 

Molina et al., 2001 

Nanocápsulas Eremantolideo 

C 

Atividade in vitro em epimastigota na 

dose 50,100 e 200µg/mL. Ausencia 

de atividade in vivo oral e IV (doses 

500mg/Kg (dose única) e 100 

mg/Kg/dia por 10 dias 

Dorim (2010) 

 

Nanocápsulas Albaconazol Redução do PP e redução da 

reativação da parasitemia da cepa Y 

até 60 dias pós tratamento na dose 

máxima administrada (120mg/Kg/dia 

via subcutânea), ABZ NC menos 

tóxico em relação ao livre, porém 

não houve cura e com   

Barros (2007)  
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       Figura 5 :A) Substância  encapsulada e B) Substância adsorvido a rede polimérica de NC 

 

As NC são carreadores de escolha para a administração intravenosa (IV) 

de fármacos altamente lipofílicos, pois são constituídas por polímeros estáveis, 

com baixa toxicidade e com capacidade de serem degradados no organismo 

(Quintanar-Guerrero et al., 1998 a; Mosqueira et al., 2001). Diferentes drogas 

lipofílicas, tais como o halofantrino (P(oc/a)=8,5), a indometacina, a clofibrida e o 

diclofenaco foram eficientemente encapsuladas em NC (Mosqueira et al, 2006, 

1999, Barratt, 2000, Legrand et al, 1999, Ammoury et al, 1989, Guterres et al., 

1995). 

Em sua preparação podem ser usados óleos de origem vegetal e 

mineral, sendo que os principais fatores para a escolha do óleo são: 1) 

ausência de toxicidade, 2) incapacidade de degradar o polímero e 3) alta 

capacidade de dissolver o fármaco (Legrand et al.,1999), possivelmente  o 

principal fator para a escolha. Os polímeros biocompatíveis e biodegradáveis 

são os preferidos na encapsulação, pois são facilmente excretados pelo 

organismo evitando o risco de seu do acúmulo no organismo. São utilizados, 

geralmente em concentrações entre 0,2 a 2% (p/p) (Fessi et al, 1989) podendo 

ser de diferentes origens: natural (goma arábica, gelatina, quitosana), semi-

sintética (etil celulose, ftalato de hidroxipropilmetilcelulose, β-ciclodextrinas); ou, 

mais comumente, sintética, destacando-se os poliésteres como 

policaprolactona (PCL), ácido poli (D, L – lático) (PLA), ácido poli (glicólico) 

(PGA) e seus co-polímeros. Os tensoativos também são utilizados em 

concentrações baixas na ordem de 0,2 a 2% (p/p) e geralmente o tensoativo 

lipofílico é uma lecitina natural de conteúdo relativamente baixo de 

fosfatidilcolina, enquanto que o hidrofílico é sintético podendo ser aniônico 

A B 
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(lauril sulfato), catiônico (quaternário de amônio) ou mais comumente, não 

iônico (polioxietileno-polioxipropileno ou derivados do sorbitan).  

Assim sendo, as NC são tecnicamente atraentes devido à sua cavidade 

oleosa que permite altos rendimentos de encapsulação de substâncias 

lipofílicas, além de serem constituídas por polímeros estáveis, (Quintanar-

Guerrero et al., 1998). Podem ser classificadas como convencionais ou 

estericamente estabilizadas. As convencionais possuem superfície mais 

hidrofóbica e por isso são facilmente reconhecidas pelo sistema de defesa do 

organismo concentrando preferencialmente os fármacos encapsulados nos 

órgãos e células do sistema fagocitário mononuclear (SFM) (Mosqueira et al., 

2001a), enquanto as estericamente estabilizadas possuem sua superfície 

modificada com cadeias de PEG ligadas covalentemente, permitindo que 

quando injetadas por via IV, escapem das células do escapem da opsonização, 

o que retarda a captura pelos fagócitos. São também conhecidas como 

nanocápsulas furtivas (Mosqueira et al, 2001, 2001a), prolongando assim o 

tempo de circulação sanguínea e liberando lentamente, no compartimento 

plasmático, os princípios ativos encapsulados no seu interior. A Figura 6  

representa os principais tipos de nanocápsulas de acordo com os constituintes 

de sua superfície. As NC podem ser preparadas por diversos métodos, sendo 

que os dois principais métodos são: a polimerização interfacial de monômeros 

ou a deposição interfacial de polímeros pré-formados. A polimerização 

interfacial de monômeros apresenta como desvantagem a possibilidade de 

reação entre os polímeros e os fármacos encapsulados, o que não permite a 

liberação controlada do mesmo. Os subprodutos das reações, muitas vezes 

não são totalmente biocompatíveis, deixando resíduos tóxicos provenientes 

dos monômeros, oligômeros, tensoativos residuais ou catalisadores 

empregados na reação. (Quintanar-Guerrero et al., 1998 a). 

 



Branquinho, R.T                                                             Revisão Bibliográfica 

33 

 

          

        

PLA 

Poloxamer 188 

NCs    Convencionais 

 

PLA-PEG   

NC  Furtiva 

PLA nuas 

  A   B   C 

 
 
Figura 6 : Representação esquemática dos três tipos principais de NC utilizados segundo 
Mosqueira et al., 2006. A: NC de PLA sem tensoativo; B: NC de PLA com poloxamer 188 
adsorvido à superfície (NC PLA-POLOX); C: NC de copolímero PLA-PEG. 

 

Dentre os métodos que empregam a deposição interfacial de polímeros 

pré-formados encontram se a emulsificação-evaporação, a nanoprecipitação, o 

método de salting-out e a emulsificação seguida de difusão (Quintanar-

Guerrero et al., 1998; Soppimath et al., 2001). O método de nanoprecipitação 

(Figura 7 ) é uma técnica simples de ser executa, reprodutível e facilmente 

transponível para a escala industrial. Foi descrita e patenteada por Fessi et al., 

(1989). O processo consiste na mistura, sob agitação moderada, de uma fase 

orgânica (contendo um solvente orgânico polar miscível com água, um 

tensoativo hidrofóbico, um ou mais polímeros insolúvel no óleo e na água e um 

fármaco lipofílico) miscível em uma fase aquosa (contendo um tensoativo 

hidrofílico). Após a adição da fase orgânica na fase aquosa, o polímero 

precipita na interface óleo-água pela redução da sua solubilidade na mistura de 

solventes, e a difusão mútua dos solventes fornece uma energia favorável para 

formação de gotas nanométricas de óleo que servem como núcleo para a 

precipitação do polímero. Instantaneamente as nanopartículas são formadas 

surgindo uma suspensão leitosa, com elevada opalescência. Em seguida, o 

solvente é removido sob pressão reduzida, e a suspensão concentrada através 

da evaporação da água, em rotavapor (Fessi et al., 1989, Quintanar-Guerrero 

et al., 1998).  
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Figura 7 : Método empregado na preparação de nanocápsulas baseado na 
precipitação do polímero pré-formado por nanoprecitação 

 

1.3.1.1 Técnicas de caracterização físico-química d as nanocápsulas 

 

A avaliação desses sistemas só é possível mediante a combinação de 

diversas técnicas de análise, sendo estas principalmente: a avaliação 

morfológica, o estudo da distribuição de tamanho das nanopartículas, a 

determinação do potencial zeta e do pH, a determinação do teor de 
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encapsulação e o estudo da cinética de liberação do fármaco (Legrand et al., 

1999). 

A caracterização físico-química das NC é complexa de ser realizada em 

função de sua natureza coloidal e da complexidade de constituintes que 

compõem as formulações (Magenhein e Benita, 1991). No entanto, a 

determinação destes parâmetros é de extrema importância, pois avalia a 

estabilidade das preparações a curto, médio e longo prazo, além de permitir a 

previsão do perfil de distribuição das nanoestruturas in vivo após administração 

parenteral (Barratt, 2000; Legrand et al., 1999).  
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2.1 Justificativa 

 

Tendo em vista as dificuldades e complexidades encontradas no 

tratamento da DCh, a baixa eficácia terapêutica dos fármacos existentes em 

parasitos de multiplicação intracelular, a toxicidade dos fármacos ativos 

existentes contra o T.cruzi, a constatação da ação benéfica do tratamento na 

evolução clínica da doença mesmo em pacientes tratados não curados, a 

procura de novas alternativas terapêuticas se justifica  numa proposta de 

utilização da lactona sesquiterpênica (LS) licnofolida (LIC) carreada através de 

vetores nanométricos (nanocápsulas-NC). O estudo da LIC in vitro já foi 

demonstrada em estudo realizado por Oliveira et al.(1996) contra formas 

tripomastigotas sanguíneas das cepas CL e Y na concentração de  150 µg/mL 

para ambas as cepas com IC50%.  Assim, com o intuito de verificar a atividade 

e/ou eficácia terapêutica da LIC desenvolveu-se formulação de 

nanoencapsulada contendo a LS. O uso de nanocápsulas tem como propósito 

aumentar o índice terapêutico da substância, reduzir sua toxicidade, proteger a 

molécula biologicamente ativa contra degradação e por conseqüência, 

aumentar sua eficácia terapêutica quando comparada ao tratamento obtido 

com um fármaco de referência (BZ) em modelo murino. 

Atualmente, os maiores desafios no tratamento etiológico da DCh ocorre 

na fase crônica da doença quando os resultados e as possibilidades 

terapêuticas até então utilizadas são muito insatisfatórios. Apesar dos esforços 

para a descoberta de novas drogas que sejam mais seguras e eficazes para o 

tratamento da DCh, até hoje, quase um século após a descoberta desta 

doença, somente o BZ está disponível para o tratamento humano. Neste 

sentido, os esforços para a busca de novos fármacos são especialmente 

urgentes e importantes do ponto de vista epidemiológico (Coura e Castro, 

2002). A localização intracelular do T.cruzi na forma amastigota se constitui na 

mais difícil etapa para ação dos fármacos, quando comparados a outras 

parasitoses. Outra noção importante, e mais recente, é decorrente dos estudos 

que demonstram a importância do tratamento dos pacientes na fase crônica da 

doença com vistas não somente a cura parasitológica, mas ainda à redução da 

sintomatologia e melhoria do prognóstico da doença (Viotti et al., 1994; Sosa-
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Estani et al., (1998); Fabbro et al., 2000; Coura e Castro, 2002; Tarlenton, 

2001; Streiger et al, 2004), razão esta que estimula o interesse para a  

descoberta de novos fármacos frente à existência de um grande contingente de 

indivíduos ainda infectados. 

Assim, LIC poderá ser uma nova substância com potencial no 

tratamento da  DCh experimental. Entretanto, diante de seus potenciais efeitos 

citotóxicos, será explorado neste estudo, o uso de carreadores coloidais, 

particularmente, NC usadas aqui para proteger esta LS da degradação, 

levando a um aumento da resposta biológica e alteração da biodistribuição 

(Barratt et al., 2000), controlar a velocidade de liberação e  reduzir os efeitos 

adversos (Leite et al., 2006) pela alteração da biodistribuição da molécula no 

organismo (Barratt 2000, Hans e Lowman 2002). 

Diante do exposto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de 

uma formulação de NC contendo a LIC, sua caracterização físico-química e o 

desenvolvimento de metodologia analítica de doseamento da LIC por HPLC 

com detecção por DAD. O trabalho propõe também o estudo da atividade in 

vivo da LIC extraída de Lychnophora trichocarpha contra diferentes cepas de T. 

cruzi, em modelo experimental murino de DCh utilizando a formulação de NC 

poliméricas.  

 

2.2 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento farmacotécnico de 

formulações de nanocápsulas contendo a lactona sesquiterpênica Licnofolida 

extraída de L. trichocarpha e o estudo da eficácia em modelo murino 

experimentalmente infectado por T. cruzi. 

 

 

2.2.1 Objetivos Específicos 

 

• Realizar o fracionamento cromatográfico do extrato etanólico de L. 

trichocarpha Spreng. para o isolamento e purificação da lactona 

sesquiterpênica licnofolida. 
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• Realizar a caracterização físico-química das formulações de 

nanocápsulas contendo a lactona sesquiterpênica licnofolida. 

 

• Desenvolvimento farmacotécnico de nanocápsulas (NC) de poli-ε-

caprolactona (PCL) contendo licnofolida. 

 

• Desenvolver formulações contendo o benznidazol livre e a licnofolida 

livre para administração intravenosa. 

 

• Desenvolver e validar metodologia de doseamento por CLAE e UV para 

quantificação e estudo do teor de encapsulação da licnofolida nas 

nanocápsulas.  

 

• Avaliar a eficácia in vivo da formulação de nanocápsulas associadas 

com lactona sesquiterpênica em modelo murino experimentalmente 

infectado com cepas de T. cruzi com diferentes perfis de 

susceptibilidade/resistência ao tratamento comparada ao benznidazol 

livre administrado pelas mesmas vias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1 Isolamento da LIC a partir de  Lychnophora trichocarpha Spreng 

 

3.1.1 Coleta e preparo do extrato  

 

A coleta das partes aéreas de L. trichocarpha foi realizada em de Ouro 

Preto, Minas Gerais em agosto de 2006. A exsicata encontra-se depositada no 

herbário do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da UFOP, com número de 

referência 20635. 

O preparo do extrato obtido da planta foi realizado no Laboratório de 

Plantas Medicinais (LAPLAMED) sob a supervisão da Profa. Dênia Antunes 

Saúde- Guimarães, Escola de Farmácia da UFOP. 

As partes aéreas (1,90 Kg) de L. trichocarpha foram mantidas em estufa a 

30ºC, durante 15 dias, até completa secagem. O material vegetal foi 

pulverizado e extraído com etanol, por percolação por 1 mês. O solvente foi 

evaporado sob pressão reduzida, levando à obtenção de 361,33 g do extrato 

etanólico bruto, denominado LTEB. 

 O extrato LTEB foi mantido sob vácuo até completa remoção do 

solvente. Para obtenção da LIC, foi utilizada coluna cromatográfica de sílica gel 

(CC sílica gel) Merck 60 com partículas de tamanho compreendido entre 0,063 

e 0,200 mm e sílica gel Merck 60 com partículas de tamanho compreendido 

entre 0,063 e 0,400 mm (230-240 malhas ASTM). Os solventes utilizados no 

preparo das fases móveis foram: hexano, acetato de etila (AcOEt),  

diclorometano (CH2Cl2), metanol (MeOH) da marcas Cromoline (Química Fina 

LTDA) e Synth, sendo  todos os solventes de grau analítico (P.A).  

 

3.1.2 Fracionamento cromatográfico de LTEB   

 

Para obtenção da LS LIC, LTEB (50,0 g) foi submetido à cromatografia 

em coluna de filtração de sílica gel, utilizando hexano, acetato de etila (AcOEt), 

metanol (MeOH) e água, em ordem crescente de polaridade, como solventes. 

Foram coletadas frações de 250 mL e obtidas quatro frações: hexânica (LTH), 

acetato de etila (LTA), metanólica (LTM) e aquosa (LTH2O) como descrito na 
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Tabela 6  e no Fluxograma 1 (páginas 42 e 47 respectivamente ).  O 

fracionamento cromatográfico foi monitorado por cromatografia em camada 

delgada (CCD). Para visualização dos perfis cromatográficos, as placas 

cromatográficas foram aspergidas com anisaldeído ou sulfato cérico como 

descrito a seguir: 

 

Anisaldeído sulfúrico  (Wagner et al., 1996) 

A 0,5 mL de anisaldeído foram adicionados 10 mL de ácido acético 

glacial e, em seguida, lentamente, 85 mL de metanol e 5 mL de ácido sulfúrico 

concentrado. A solução reveladora foi aspergida na cromatoplaca, que foi 

aquecida a 105ºC por 5 a 10 minutos e as manchas foram observadas no 

visível. O reagente tem estabilidade limitada e foi armazenado em geladeira a 

4º C 

 

Sulfato cérico (Wagner et al., 1996)  

Foi preparada uma solução com 42,0 g de sulfato cérico dissolvidos em 

500 mL de água destilada contendo 28 mL de ácido sulfúrico concentrado e o 

volume foi completado para 1000 mL. A solução reveladora foi aspergida na 

cromatoplaca, que foi posteriormente aquecida a 100°C por 10 minutos para 

observação das manchas no visível.  

 

3.1.2.1 Fracionamento cromatográfico de LTA 

 

A fração LTA foi fracionada em coluna de sílica gel (Tabela 7, página 

43) utilizando como eluentes hexano, CH2Cl2, AcOEt e MeOH em polaridades 

crescentes. Foram coletadas 374 frações de 25 mL que, após análise por CCD, 

foram reunidas em 39 grupos de frações denominados LTA1 a 39 (Tabela 8, 

página 44).  

Os grupos LTA-14 a LTA-24 (Tabela 8, página 44)  apresentaram na 

CCD manchas rosa quando reveladas com anisaldeído e manchas brancas 

quando aspergidas com sulfato cérico, ambas sugestivas de LS (Saúde, 1994).  
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Tabela 6:  Coluna de filtração de LTEB 

Código  Eluente(%)  Frações  Massa 

LTH Hexano 1-13 1,2 g 

LTA AcOEt 15-33 16,0 g 

LTM MeOH 34-60 20, 5 g 

LTH20 H2O 61-79 9, 3 g 

 

3.1.2.2 Fracionamento cromatográfico de R-06 

 

Uma amostra do grupo LTA19 (6,8 g) foi posteriormente codificada como 

R-06 e submetida a fracionamento cromatográfico em sílica gel, empregando-

se uma eluição gradiente com hexano, CH2Cl2, AcOEt  e MeOH (Tabela 9, 

página 45) . Foram coletadas 290 frações de 20 mL cada, que foram reunidas 

de acordo com os perfis cromatográficos na CCD em 10 grupos como 

mostrado na Tabela 10, página 45.  
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  Tabela 7: Fracionamento cromatográfico de LTA 

 

  

Eluente (%) Frações 
Hexano 1-6 

Hexano: CH2Cl2 (90:10) 7-10 
Hexano: CH2Cl2 (80:20) 11-14 
Hexano: CH2Cl2 (70:30) 15-18 
Hexano: CH2Cl2 (60:40) 19-22 
Hexano: CH2Cl2 (55:45) 23-28 
Hexano: CH2Cl2 (50:50) 29-34 
Hexano: CH2Cl2 (45:55) 35-40 
Hexano: CH2Cl2 (40:60) 41-46 
Hexano: CH2Cl2 (35:65) 47-52 
Hexano: CH2Cl2  (30:70) 53-69 
Hexano: CH2Cl2 (25:75) 70-75 
Hexano: CH2Cl2  (20:80) 76-104 
Hexano: CH2Cl2 (15:85) 105-117 
Hexano: CH2Cl2 (10:90) 118-123 
Hexano :CH2Cl2 (5:95) 124-130 

CH2Cl2 100% 131-134 
CH2Cl2: AcOEt (95:5) 135-141 

CH2Cl2: AcOEt (90:10) 142-174 
CH2Cl2: AcOEt (85:15) 175-187 
CH2Cl2: AcOEt (80:20) 188-196 
CH2Cl2: AcOEt (75:25) 197-207 
CH2Cl2: AcOEt (70:30) 208-224 
CH2Cl2: AcOEt (65:35) 225-233 
Hexano: AcOEt (60:40) 234-239 
CH2Cl2: AcOEt (55:45) 240-249 
CH2Cl2: AcOEt (50:50) 250-254 
CH2Cl2: AcOEt (45:55) 255-267 
CH2Cl2: AcOEt (40:60) 268-274 
CH2Cl2: AcOEt (35:65) 275-288 
AcOET: MeOH (30:70) 289-296 
AcOET: MeOH (20:80) 297-310 
AcOET: MeOH (10:90) 311-322 

AcOET (100) 323-333 
AcOET: MeOH (90:10) 334-337 
AcOET: MeOH (80:20) 338-355 
AcOET: MeOH (70:30) 356-359 
AcOET: MeOH (60:40) 360-364 
AcOET: MeOH (50:50) 365-369 
AcOET: MeOH (40:60) 371-372 

MeOH (100) 373 
MeOH:água (90:10) 374 
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Tabela 8: Grupos de frações reunidas de LTA 

Código Fração Massa (g) 
LTA-1 1-18 0,027 
LTA-2 19-22 0,009 
LTA-3 23-28 0,006 
LTA-4 29-34 0,172 
LTA-5 35-40 0,024 
LTA-6 41-46 0,180 
LTA-7 47-64 0,102 
LTA-8 64-69 0,173 
LTA-9 70-73 0,109 
LTA-10 74-75 0,018 
LTA-11 76-79 0,109 
LTA-12 80-81 1,167 
LTA-13 82-91 0,123 
LTA-14 92-97 0,471 
LTA-15 98-117 0,268 
LTA-16 118-134 0,416 
LTA-17 135-140 01,081 
LTA-18 141-150 0,270 
LTA-19 151-179 12,408 
LTA-20 180-196 1,041 
LTA-21 197-207 0,278 
LTA-25 208-229 0,132 
LTA-26 230-240 0,133 
LTA-27 241-253 2,55 
LTA-28 254-260 2,345 
LTA-29 261-279 3,155 
LTA-30 280-289 0,293 
LTA-31 290-294 1,233 
LTA-32 295-300 0,999 
LTA-33 301-312 2,067 
LTA-34 313-323 1,999 
LTA-35 323-344 0,124 
LTA-36 345-365 0,111 
LTA-37 367-372 0,234 
LTA-38 373 0,233 
LTA-39 374 0,233 
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Tabela 9: Fracionamento cromatográfico de R-06 

Eluente (%) Frações 
Hexano 1-11 

Hexano: CH2Cl2 (95:5) 12-22 
Hexano: CH2Cl2 (90:10) 23-33 
Hexano: CH2Cl2 (85:15) 34-46 
Hexano: CH2Cl2 (80:20) 47-54 
Hexano: CH2Cl2 (70:30) 55-62 
Hexano: CH2Cl2 (60:40) 63- 70 
Hexano: CH2Cl2 (50:50) 71-78 
Hexano: CH2Cl2 (40:60) 79-86 
Hexano: CH2Cl2  (30:70) 87-94 
Hexano: CH2Cl2  (20:80) 95-102 
Hexano: CH2Cl2 (15:85) 103-110 
Hexano: CH2Cl2 (10:90) 111-119 
Hexano :CH2Cl2 (5:95) 120-127 

CH2Cl2 100% 128-138 
CH2Cl2: AcOEt (95:5) 139-147 
CH2Cl2: AcOEt (90:10) 148-162 
CH2Cl2: AcOEt (85:15) 163-194 
CH2Cl2: AcOEt (80:20) 195-204 
CH2Cl2: AcOEt (75:25) 205-216 
CH2Cl2: AcOEt (70:30) 217-223 
CH2Cl2: AcOEt (60:40) 224-228 
CH2Cl2: AcOEt (50:50) 229-238 
CH2Cl2: AcOEt (40:60) 239-243 
AcOET: MeOH (30:70) 244-249 
AcOET: MeOH (20:80) 250-256 

AcOET (100) 257-280 
MeOH (100) 281-290 

 

                            

Tabela 10:  Grupos de frações reunidas de R-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Frações Massa (g) 

R06-1 1-165 2,109 

R06-2 166-172 0,589 

R06-3 173-177 0,923 

R06-4 178-182 0,228 

R06-5 183-187 0,990 

R06-6 188-194 0,133 

R06-7 195-223 0,144 

R06-8 224-243 0,154 

R06-9 244-254 0,567 

R06-10 255-290 0,907 
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Os grupos R06-2 e R06-3 apresentaram-se como sólidos de coloração 

branca, cuja CCD de sílica indicou apenas uma mancha, com o mesmo Rf 

(tempo de retenção), após serem reveladas com anisaldeído ou sulfato cérico, 

sugerindo tratar-se da mesma substância. Estes grupos foram reunidos e 

codificados como RLIC. O ponto de fusão de RLIC foi determinado. Uma 

amostra foi encaminhada para análises espectrométricas de RMN de 1H e de 
13C. 

Os espectros de RMN de RLIC foram obtidos em espectrômetro Bruker 

Avance DRx- 400 MHrz do Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear 

(Laremar) do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), utilizando tertrametilsilano (TMS) como referência interna de 

CDCl3 (clorofómio deuterado)  como solvente. Os deslocamentos químicos 

foram expressos em partes por milhão (ppm) e as constantes de acoplamento 

(J) expressas em Hertz. Os multipletos foram definidos com o valor de seu 

ponto médio.  

Os pontos de fusão, obtidos em graus Celsius (0C), foram verificados em 

aparelho SM-Luz Leitz do Laboratório Multiusuário do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Farmacêuticas da Escola de Farmácia (Cipharma) da 

UFOP. 

Na análise para obtenção de LIC utilizou-se cromatógrafo líquido de alta 

eficiência (Waters Alliance) equipado com bomba Waters 2695 e injetor Waters 

2695 com o anel da válvula com tamanho de 20 µL. O comprimento de onda 

para quantificação da LIC foi determinado por detector espectrofotométrico por 

arranjo de foto-diodos (DAD) no espectro ultavioleta-visível (UV) do Laboratório 

Multiusuário do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da 

Escola de Farmácia (Cipharma) da UFOP. 
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Fluxograma 1 - Delineamento Experimental 1 
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3.2 Metodologia de obtenção das formulações 

 

A LS (LIC) isolada e purificada de L.trichocarpha foi utilizada em 2 

formulações in vivo: NC-LIC e LIC livre. Para preparação das NC, suspensões 

e soluções utilizadas para na experimentação in vivo foram utilizadas as 

seguintes substâncias: Epikuron 170, [fosfatidilcolina de soja [~70% 

fosfatidilcolina], Lucas Meyer (França)]; Synperonic PE/F68 [PM 8400, 

poloxamer 188, ICI Surfactants (Cleveland, UK)]; Poli-ε-caprolactona [PCL 

42.500 PM Sigma-Aldrich, (Brasil)]; triglicerídeos de cadeia média, [Miglyol 

810N (Hulls, Alemanha)]. Todas as outras substâncias utilizadas: acetona, N,N-

dimetil-acetamida (DMA), glicose, MeOH, polietilenoglicol 300 (PEG 300) foram 

de grau analítico e utilizadas sem posterior purificação. A água utilizada MilliQ 

foi purificada no aparelho Symplicity System 185 (Millipore, EUA). 

  

3.2.1 Preparação das nanocápsulas 

 

As NC foram preparadas pelo método de deposição interfacial de um 

polímero pré-formado, no caso a poli-ε-caprolactona (PCL), seguido da 

remoção do solvente como descrito por Fessi et al. (1989). A fase orgânica foi 

constituída de 0,8% (p/v) de PCL; 0,40% (p/v) de Epikuron 170®; 2,5 % (v/v) de 

óleo e diferentes concentrações das substâncias utilizadas, 1 e 2 mg/mL. As 

concentrações dos componentes da fase orgânica foram descritas em relação 

ao volume final da formulação. Os componentes da fase orgânica foram 

dissolvidos em 10 mL de acetona em um agitador magnético (modelo PC-200, 

Corning, EUA) a 30°C, 250 rpm. A solução orgânica foi transferida para o 

interior da fase aquosa, contendo 0,75% p/v de Pluronic F68 através de injeção 

lenta. A mistura foi então mantida 10 minutos sob agitação magnética (500 

rpm). Finalmente a suspensão coloidal obtida foi concentrada em um rotavapor 

(Laborota 4000/4001 Heidolph Instruments, Alemanha) sendo seu volume final 

reduzido para 10 mL. As nanocápsulas sem LIC foram designadas aqui, como 

NC-B (nanocápsulas brancas). A LIC foi incorporada na fase orgânica da 

formulação dando origem a uma suspensão coloidal de nanocápsulas 

designada pela sigla NC-LIC. 
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3.2.2 Extração e purificação do BZ 

 

O fármaco utilizado como referência na determinação da eficácia das 

novas formulações (NC com LIC e LIC livre) foi o benznidazol (BZ), (2-

nitroimidazol-(N-benzil-2-nitro-1-imidazolacetamida), purificado a partir de 

comprimidos de Rochagan, (Roche, Brasil). Não havendo possibilidade de 

adquirir o BZ na sua forma pura e para que este fármaco pudesse ser 

administrado por via endovenosa, à semelhança das NC com LIC e LIC livre, 

foi realizada sua dissolução na forma pura.  

A purificação dos comprimidos de BZ foi feita mediante adaptação do 

método descrito na Farmacopéia Brasileira, 4ª edição. Para extração do BZ, 5 

comprimidos foram pulverizados e solubilizados em MeOH, sob agitação e ao 

abrigo da luz, durante 20 minutos. A solução resultante foi filtrada em papel de 

filtro quantitativo e concentrada em rotavapor (Heidolph Instruments, 

Alemanha). O material foi recristalizado a partir da mistura metanol/água. Os 

cristais foram filtrados sob vácuo e secados em dessecador contendo sílica 

desidratante até peso constante. O BZ puro foi armazenado ao abrigo da luz. O 

rendimento da extração foi calculado pela divisão do valor da massa de BZ 

obtida pelo peso total teórico de BZ contido na quantidade de comprimidos 

utilizados X 100. O produto obtido e purificado foi caracterizado quanto a sua 

pureza pelos métodos descritos na Farmacopéia Brasileira 40 edição, tais 

como: ponto de fusão (188,5-190ºC) e por absorção espectrofotométrica por 

UV a 316 nm e ainda, por metodologia analítica cromatográfica (Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência) desenvolvida por Da Silva et al.(2007). Para a 

pureza de BZ confirmada por CLAE, utilizou-se cromatógrafo líquido de alta 

eficiência (Waters Alliance) equipado com bomba Waters 2695 e injetor Waters 

2695 com o loop da válvula de tamanho de 20 µL. O comprimento de onda 

para quantificação da BZ foi determinado por detector espectrofotométrico de 

arranjo de foto-diodos (DAD) no espectro UV, em 320nm, segundo adaptação 

de Da Silva et al.(2007). Para o desenvolvimento do método utilizou-se uma 

coluna cromatográfica C18 Phenomenex®, modelo Gemini (150 x 4,6mm d.i.; 5 

µm), pré-coluna C18 Phenomenex® modelo AJ0-4287 C18 (4 x 3,0 mm) com 

fase móvel constituída por uma mistura MeOH: água (80:20 v/v) com eluição 
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isocrática, fluxo de 1,0 mL/min., volume de injeção de 25 µL e temperatura de 

35ºC.  

 

3.2.3 Preparo das soluções de LIC livre  

 

Uma vez isolado, verificada a pureza e quimicamente identificado pelas 

técnicas de ponto de fusão e por análises espectrométricas de RMN de 1H e de 
13C o LIC foi utilizado no preparo de soluções na concentração de 1,0 mg/mL, 

compostas de DMA, PEG 300 e glicose 5% (p/v), denominadas de soluções de 

LIC livre. Para tal, 5 mg de LIC foram dissolvidos, primeiramente em 400 µL de 

DMA, seguido da adição de 600 µL de PEG e acrescidos de solução de glicose 

a 5% até obtenção de um volume final de 5 mL. Durante o preparo das 

soluções de LIC, o mesmo foi primeiramente solubilizado em DMA e o PEG 

300 adicionado à solução resultante. A solução de glicose 5% (p/v) foi 

incorporada lentamente à solução de DMA/PEG 300 sob leve agitação em 

vórtex (vórtex MS1, IKA Works, EUA). Antes da administração IV as NC com e 

sem LIC bem como das soluções de BZ e LIC livre, foram isotonizadas com 

glicose e filtradas em filtro Millipore 0,45 µm para garantir a administração de 

partículas inferiores a 5 µm, reduzindo assim a possibilidade de formação de 

êmbolos. 

 

3.2.4 Preparo das soluções de BZ 

 

Uma vez purificado foram preparadas soluções de BZ nas 

concentrações de 1,0 mg/mL e 2,0 mg/mL 

• (1) Solução de BZ 1,0 mg/mL e (2)  2,0 mg/mL: 

Para o preparo da primeira 5 mg de BZ foram dissolvidos primeiramente, 

em  400 µL de DMA e 600 µL de PEG e acrescidos a solução de glicose 5% 

até obtenção de um volume final de 5 mL. Para a segunda formulação 5 mg 

do fármaco foram dissolvidos em 200  µL DMA e 300 µL de PEG acrescido 

a solução de glicose 5% até obtenção de um volume final de 2,5 mL . A 

solução DMA:PEG foi preparada utilizando-se 400 µL de DMA, 600 µL de 
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PEG e acrescidos a solução de glicose 5% até obtenção de um volume final 

de 5 mL. 

A solução de BZ foi preparada segundo adaptação da preparação do 

fármaco halofantrino descrita por Krishna et al. (1993). Estas preparações 

foram diluídas cinco vezes em solução de glicose hipertônica, antes da 

injeção conforme descrita acima. 

 

3.3 Caracterização físico química das NC-LIC 

 

3.3.1 Distribuição de tamanho e potencial Zeta ( ζ) 

 

Para determinação do tamanho médio da população de NC obtidas e 

sua distribuição de tamanho, indicada pelo seu índice de polidispersão, o 

método mais utilizado é a espectroscopia de correlação de fótons (ECF), 

associada a outras técnicas de imagem para confirmação do tamanho absoluto 

(Shekunov et al., 2007).  A técnica de ECF baseia-se na análise do movimento 

browniano das partículas, ou seja, na capacidade de deslocamento constante 

das partículas presentes em determinado sistema, fazendo com que a 

intensidade da luz espalhada por elas forme um padrão de movimento. Através 

da dispersão da luz é possível determinar o diâmetro médio das partículas 

(Manual do Malvern Instruments, 1996). Partículas grandes movem-se mais 

lentamente que as pequenas, de forma que a taxa de flutuação da luz 

espalhada por elas é proporcional. Utiliza-se a medida dessas flutuações da luz 

para determinar a distribuição do tamanho das partículas. Com a agregação 

das NC que pode ocorrer devido a instabilidades nos colóides, o tamanho das 

partículas pode variar e ser monitorado por essa técnica.  

Para caracterização da carga superficial das nanopartículas um dos 

métodos muito empregados envolve a medida da mobilidade eletroforética das 

partículas, que por meio de uma equação é convertida em potencial zeta (ζ). 

Essa técnica é denominada Anemometria do Laser Doppler (ALD). O potencial 

ζ reflete a carga superficial das partículas, que pode ser influenciada por 

mudanças na interface com o meio externo, devido à dissociação de grupos 

funcionais presentes na superfície ou da adsorção de espécies iônicas 
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presentes no meio aquoso ou na dispersão (Legrand et al, 1999; Couvreur et 

al., 2002). Quanto maior a carga superficial, maior será a velocidade com que 

as partículas deslocam em direção aos eletrodos de carga oposta, sendo esta 

velocidade medida através da técnica de espalhamento de luz. Na superfície 

de cisalhamento entre as camadas carregadas da superfície e o meio aquoso 

difuso em torno dela (shear zone) é medido o potencial zeta. As nanopartículas 

geralmente apresentam uma carga superficial diferente de zero, o que conduz 

a sistemas relativamente estáveis. Legrand et al. (1999) afirmam que 

formulações constituídas por partículas com altos valores de potencial zeta 

(acima de 30 mV, em módulo) apresentam maior estabilidade, visto que 

grandes forças repulsivas tendem a evitar a agregação entre as partículas em 

função das colisões ocasionais de nanopartículas adjacentes. O potencial zeta 

é afetado principalmente pelo poloxamer (um tensoativo não-iônico que reduz, 

em valor absoluto, o potencial), pelas lecitinas e pelos polímeros do tipo 

poliésteres que favorecem uma carga negativa na interface (Legrand et al., 

1999; Schaffazick et al., 2003). A forma como o fármaco está associada à 

nanopartícula pode ser também determinada por medidas de potencial zeta 

comparando-se várias formulações. A adsorção de fármacos na superfície das 

nanoestruturas geralmente resulta em alterações dos valores do potencial zeta 

e também na estabilidade coloidal do sistema.  

A análise do tamanho médio das partículas e o índice de polidispersão 

(I.P) foram definidos utilizando o equipamento Nanosizer N5 Plus (Beckman 

Coulter, EUA) ambos os métodos determinados por espectroscopia de 

correlação de fótons (ECF).  A determinação do potencial zeta foi feita em 

equipamento Zetasizer 3000 HS (Malvern Instruments, Inglaterra) empregando-

se a técnica de microeletroforese acoplado a Anemometria do Laser Doppler 

(ALD). Para a realização das medidas do potencial zeta, 5µL das amostras 

foram diluídos em 10 mL de NaCl 1mM, previamente filtrados em filtro 0,45µm 

com o objetivo de se obter suspensões diluídas em soluções com forças 

iônicas constantes (1,2 ± 0,2 mS/cm2) e resultados comparativos em relação às 

modificações de potencial introduzidas pela LS encapsulada. As medidas foram 

efetuadas à temperatura ambiente, utilizando-se um ângulo de 90°.  
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 Para determinação do tamanho médio das partículas e I.P uma alíquota 

da suspensão de partículas foi colocada em cubeta de quartzo e seu volume 

completado com água MilliQ. O I.P calculado pelo equipamento reflete o perfil 

de homogeneidade no tamanho das partículas. Amostras que apresentaram I.P 

inferior a 0,3 foram consideradas monodispersas. A equação 5 é utilizada para 

o cálculo do I.P de tamanho de uma amostra, segundo a literatura (Zili et al., 

2005). Todas as determinações foram realizadas em triplicata e os resultados 

apresentados expressos como a média ± desvio padrão. 

 

Polidispersão = D(0.9) – D(0.1)         Equação 5  

                                              D (0.5) 

no qual,  

D(0.9) = corresponde ao tamanho das partículas imediatamente acima de 90%  

D (0.5) = corresponde ao tamanho das partículas imediatamente acima de 50%  

D(0.1) = corresponde ao tamanho das partículas imediatamente acima de 10%  

 

3.3.2 Análise morfológica por microscopia de força atômica 

 

A MFA é uma das modalidades de microscopia de varredura por sonda 

mecânica, que tem sido cada vez mais utilizada para a caracterização de 

nanossistemas, principalmente lipossomas (Ruozi et al., 2005, Li e Palmer, 

2004), nanoesferas (Gref et al., 1994; Park et al., 2005), e, mais recentemente, 

nanocápsulas (Montasser et al, 2002, Leite et al., 2005; Mosqueira et al., 2005). 

A MFA fornece informações com alta resolução em três dimensões, em escala 

nanométrica sendo capaz ainda de resolver detalhes de superfície em nível 

atômico (Neves et al., 1998). A microscopia eletrônica de transmissão é a 

técnica mais utilizada para avaliação morfológica e estrutural das NC 

(Schaffazick et al., 2003). A associação dessa técnica à criofratura tem 

fornecido informações úteis sobre a estrutura das NC (Mosqueira et al., 2001 a; 

Rübe et al., 2005). Estudo recente realizado por Rübe et al. (2005) demonstrou 

que a técnica de espalhamento de nêutrons a baixo ângulo fornece 

informações importantes sobre a espessura da parede polimérica, cujo valor 

estimado foi de 17 nm, permitindo elucidar e comprovar o modelo reservatório 
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proposto para as NC. As imagens obtidas por MFA são tridimensionais, 

possibilitando a reconstrução exata dos aspectos morfológicos da superfície da 

amostra. O preparo da amostra é simples, já que não é necessário vácuo 

durante a operação e a amostra não necessita ser condutiva (Neves et al., 

1998). 

A análise morfológica das NC foi realizada por microscopia de varredura 

por sonda mecânica, utilizando-se a técnica de força atômica, à temperatura 

ambiente, nos equipamentos Multimode e Dimension 300, ambos monitorados 

por controlador Nanoscope IIIa (Digital Instruments, Santa Bárbara, EUA), do 

Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC, MG). As imagens foram obtidas 

no modo de contato intermitente (tapping mode), utilizando-se sondas de silício 

de comprimento de 228 µm, com uma freqüência de ressonância de 75-98 kHz, 

força constante de 29-61 N/m e raio de curvatura de 5  a 10 nm. 

Aproximadamente 5 µL das amostras foram depositados em placas de mica 

clivadas no momento do uso. A mica foi utilizada como suporte para as 

amostras, uma vez que é um mineral com plano basal de clivagem muito fácil 

apresentando superfície atomicamente plana. A superfície exposta é hidrofílica e 

apresenta cargas negativas. Após a deposição das amostras na superfície da 

mica, essas foram secadas com jato de argônio. Testou-se também a fixação 

das amostras através da deposição de uma gota (~10 µL) de glutaraldeído 25% 

sobre a superfície da mica, previamente à aplicação da secou-se amostra. Após 

homogeneização da mistura, a superfície foi secada com jato de argônio. A 

varredura foi efetuada em uma velocidade de 1 Hz com resolução de 512 x 512 

pixels. A análise das amostras foi realizada utilizando o programa de análise do 

sistema (Section Analysis). Os resultados foram apresentados como a média ± 

desvio padrão de aproximadamente 30 partículas analisadas.  

 

3.3.3 Desenvolvimento e validação de metodologia pa ra o doseamento de 

LIC em nanocápsulas 

 

Para determinação do conteúdo de LIC associado às nanocápsulas foi 

desenvolvida e validade uma metodologia analítica para quantificação deste 

novo analito em formulações nanoestruturadas. A validação de um método, 
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através de estudos experimentais, deve garantir que o método analítico 

empregado atenda às exigências das aplicações analíticas, assegurando a 

qualidade e a confiabilidade dos resultados (Kano, 2002). Os parâmetros de 

especificidade, linearidade, precisão, exatidão, e limites de detecção e 

quantificação foram determinados de acordo com a conforme a Resolução 899 

(Brasil, 2003). 

Um método baseado em espectrometria no UV para determinação do 

teor da lactona sesquiterpênica licnofolida (LIC) em uma amostra de 

concentração de LIC desconhecida, foi desenvolvido e validado baseado no 

doseamento por espectrometria no UV em comprimento de onda de 265nm 

(espectrofotômetro Helios α, ThermoSpectronic, EUA). Não há método similar 

descrito na literatura. Acetonitrila grau CLAE (Merck) foi utilizada como solvente 

para diluição da LIC.  

Um segundo método baseado na análise por CLAE utilizou-se 

cromatógrafo líquido de alta eficiência (Waters Alliance) equipado com bomba 

Waters 2695 e injetor Waters 2695 com o loop da válvula de tamanho de 20 µL. 

O comprimento de onda para quantificação da LIC foi determinado por detector 

espectrofotométrico de arranjo de foto-diodos (DAD) no espectro UV, em 265 

nm de acordo com Santos et al.(2003).  

Para o desenvolvimento do método utilizou-se uma coluna 

cromatográfica C18 Phenomenex®, modelo Gemini (150 x 4,6mm d.i.; 5 µm), 

pré-coluna C18 Phenomenex® modelo AJ0-4287 C18 (4 x 3,0 mm) com fase 

móvel constituída por uma mistura MeOH: água (60:40 v/v) com eluição 

isocrática, fluxo de 0,8 mL/min., volume de injeção de 20 µL e temperatura de 

25ºC. Foi utilizada água MilliQ e MeOH grau CLAE (Merck). Todos os solventes 

foram filtrados através de membrana Millipore® de acetato de celulose de 47 

mm de diâmetro e poro de 0,22 µm desgaseificado em banho de ultrassom por 

30 minutos. Os dados foram obtidos utilizando o programa CLASS-VP, através 

da área dos picos detectados. 

 

 

 

 



Branquinho, R.T                                                               Materiais e Métodos 

57 

 

3.3.3.1 Preparação da solução estoque e diluída de LIC  

 

Inicialmente foi preparada uma solução de LIC na concentração de 1,0 

mg/mL. Uma alíquota de 1,25 mL da solução obtida foi transferida para um 

balão volumétrico de 50,0 mL e o volume ajustado para 50,0 mL com ACN, 

resultando em uma solução de 25 µg/mL tanto para análise espectrofotométrica 

por UV quanto para análise cromatográfica. Estas soluções foram mantidas à 

temperatura de 8°C. 

 

3.3.3.2 Especificidade 

 

É a capacidade que o método possui de medir exatamente um composto 

em presença de outros componentes, tais como impurezas, produtos de 

degradação e componentes da matriz (Causon, 1997) 

Uma solução contendo NC-B outra contendo LIC foram preparadas por 

dissolução em ACN (itens 1 e 2). Essas soluções foram injetadas no CLAE e 

os cromatogramas foram comparados para avaliar possíveis picos 

interferentes. Para a análise espectrofotométrica, o espectro no UV de ambas 

as soluções foi analisado em 265nm para avaliar a presença de possíveis 

interferentes. Foram preparadas as seguintes soluções: 

           1. Uma solução diluída de LIC em ACN misturada com NC-B na 

concentração de 25 µg/mL. 

            2. Uma solução de NC-B (sem LIC) na concentração de 25 µg/mL, 

obtida a partir de uma solução estoque a 1 mg/mL.  

 

3.3.3.3 Linearidade 

 

A linearidade indica a faixa de concentração do fármaco em que as 

respostas obtidas pela metodologia são diretamente proporcionais à 

quantidade de fármaco presente na amostra (United States Pharmacopeia, 

2007). A equação da reta é obtida por regressão linear, através do método dos 

mínimos quadrados (Brasil, 2003) 
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Foi demonstrada através da construção da curva de calibração, que 

representa a relação entre a resposta do instrumento e a concentração 

conhecida do analito (Brasil, 2003). A equação da reta foi obtida por regressão 

linear, através do método dos mínimos quadrados (Brasil, 2003). A avaliação 

da linearidade foi realizada por meio da construção de três curvas de 

calibração, em diferentes dias, a partir de solução estoque contendo 1mg/mL 

de LIC em ACN. Para análise espectrofotométrica no UV alíquotas desta 

solução estoque foram diluídas em ACN a fim de se obter sete diferentes 

concentrações de LIC correspondentes a 5,0; 7,5; 10,0; 15,0; 25,0; 35,0; 40; 0 

µg /mL. 
 Para a técnica de CLAE preparou-se oito diferentes concentrações de 

LIC correspondentes a 2,0; 3,0; 4,0; 7,5; 10,0; 15,0; 20,0 e 25,0 µg/mL. Curvas 

de calibração com concentração versus área do pico ou absorbância foram 

plotadas para cada método e os dados obtidos submetidos à análise de 

regressão usando o método de mínimos quadrados.  A linearidade foi expressa 

como coeficiente de correlação (R2) cujo valor deve ser ≥ 0,99. 

 

3.3.3.4 Precisão 

 

A precisão de um método analítico representa o grau de concordância 

dos resultados obtidos quando um procedimento analítico é aplicado 

repetidamente à mesma amostra (United States Pharmacopeia, 2007), sendo 

expressa como coeficiente de variação (CV) ou desvio padrão relativo (RSD) 

dessas medidas. A precisão intra-dia refere-se ao CV obtido por repetição do 

método com o mesmo analista, utilizando o mesmo equipamento e os mesmos 

reagentes, em curto intervalo de tempo (por exemplo, no mesmo dia). A 

precisão inter dia é obtida por meio de alteração de condições, como mudança 

de analistas ou reagentes e utilização do método durante várias semanas ou 

meses (Causon, 1997).  

Este parâmetro foi determinado utilizando solução de LIC em três 

concentrações diferentes e em cinco réplicas no mesmo dia (precisão intra-dia) 

e em dias consecutivos (precisão inter-dias), e foi calculado segundo a 

equação 1 abaixo: 
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                                      CV ou RSD (%) =   DP ×100         
                     Cmédia  

na qual, 
 

RSD (%) = desvio padrão relativo 

CV (%) = coeficiente de variação em porcentagem 

DP = desvio padrão 

Cmédia = concentração média determinada 

A precisão intra-dia foi avaliada em réplicas de cinco, analisando-se três 

diferentes concentrações, baixa (7,5 e 3,0 µg/mL de LIC para espectrofotometria 

no UV e CLAE, respectivamente), média (15,0 e 10 µg/mL de LIC para 

espectrofotometria no UV e CLAE, respectivamente) e alta (35,0 e 20 µg/mL de 

LIC para espectrofotometria no UV e CLAE, respectivamente). A precisão inter 

dia foi avaliada em 2 dias consecutivos e procedeu-se da mesma maneira como 

descrito para intra dia. Os resultados foram expressos pelo CV ou RSD dos 

resultados destas análises, conforme equação acima os quais devem apresentar 

níveis de variação <5%. 

 

3.3.3.5 Exatidão 

 

A exatidão é definida como a proximidade entre os resultados obtidos, 

utilizando-se o método proposto e o valor real, podendo ser expressa em 

termos de porcentagem de recuperação (United States Pharmacopeia, 2007). 

Neste caso, a exatidão é expressa como porcentagem recuperada. A avaliação 

da exatidão como porcentagem recuperada pode indicar possíveis 

interferências de excipientes da formulação. As amostras devem ser 

preparadas adicionando-se a solução do padrão da substância à matriz em que 

se pretende analisar.  

A exatidão intra e inter-dias foram avaliadas pelo método de CLAE 

através de um teste de recuperação realizado em réplicas de cinco, em três 

diferentes concentrações. NC-B de PCL foram contaminadas com 

concentrações conhecidas de LIC: 3,0, 10,0, 20,0 µg/mL. Para análise de 

CLAE foram injetadas em triplicata amostras de NC contaminadas com as 

soluções LIC: 3, 0, 10, 0, 20,0 µg/mL. A análise por espectrofotometria no UV 

Equação 1 
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procedeu-se da mesma maneira nas concentrações, 7,5, 15,0, 35,0 µg/mL. A 

variação dos resultados deve ser 100% ± 5%.  

 

As porcentagens de recuperação foram calculadas conforme a equação 2 :  

 

                                             R(%)= CNC - BNC                          
                                                S LIC 

 

na qual: 

R % = Porcentagem de recuperação 

CNC = nanocápsulas contaminadas 

BNC = nanocápsulas brancas 

SLIC = soluções de LIC 

 

3.3.3.6 Limites de detecção (LD) e quantificação in ferior (LQI): 

 

O limite de detecção (LD) representa a menor concentração da 

substância em exame que pode ser detectada, mas não necessariamente 

quantificada, utilizando um determinado procedimento experimental (Brasil, 

2003). O limite de quantificação inferior (LQI) deve representar a menor 

concentração que pode ser determinada com exatidão e precisão aceitáveis 

sob as condições experimentais estabelecidas. (Brasil, 2003). 

As soluções diluídas de LIC foram preparadas e analisadas por ambos 

os métodos (cromatográfico e espectrofotométrico) em concentrações 

decrescentes no intervalo de 0,025-5,0 µg/mL e 0,05-5,0 µg/mL para CLAE e 

UV , respectivamente.  

Para ambos os métodos o limite de detecção (LD) foi estabelecido por 

meio da análise de soluções de 5 réplicas de concentrações conhecidas e 

decrescentes do fármaco, até o menor nível detectável sendo calculado pela 

equação 3  

 

                                         LD=  DPa  x3  
                                                       IC 

na qual, 

Equação 2 

Equação 3 
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DPa = desvio padrão do intercepto com o eixo do Y de, no mínimo, 3 curvas de 

calibração construídas contendo concentrações do fármaco próximas ao 

suposto limite de quantificação; 

IC = inclinação da curva de calibração. 

Para ambos os métodos o limite de quantificação inferior (LQI) foi 

investigado utilizando-se cinco repetições (n=5) de concentrações 

decrescentes e conhecidas de LIC até o menor nível determinável, com 

precisão e exatidão aceitáveis. O limite de quantificação foi calculado através 

da fórmula matemática preconizada pela resolução 899 por Brasil (2003)  

 

                                                 LQ= DPa  x10 

                                                              IC 

 

A análise estatística dos resultados obtidos pelos métodos 

cromatográfico e espectrofotométrico foi feita pelo teste “t” de Student.  As 

diferenças foram consideradas como significativas quando o nível de 

significância foi menor ou igual a 0,05 (P ≤ 0,05).  

 

3.3.4 Determinação da porcentagem e eficiência de e ncapsulação  

 

A determinação do teor de fármaco contido em nanopartículas é 

essencial para a verificação da eficiência do sistema em carrear o fármaco. A 

técnica de separação mais utilizada para nanocápsulas é a cromatografia de 

exclusão em gel e a ultrafiltração/centrifugação. A ultrafiltração/centrifugação 

(Losa et al., 1993; Guterres et al., 1995; Schaffazick et al., 2002), é uma técnica 

que emprega uma membrana de ultrafiltração (10-100kDa) que retém as 

nanopartículas em um compartimento superior do dispositivo. No filtrado é 

dosado o fármaco não associado intimamente às nanoestruturas. A fração de 

fármaco associada às nanopartículas é calculada pela subtração das 

concentrações total e livre (Schaffazick et al., 2003).  

Diversos fatores são capazes de influenciar na quantidade de fármaco 

associada aos sistemas nanoestruturados, dentre os quais se destacam as 

características físico-químicas do fármaco, o pH do meio, as características de 

Equação 4  



Branquinho, R.T                                                               Materiais e Métodos 

62 

 

superfície das partículas ou a natureza do polímero, a quantidade de fármaco 

adicionada à formulação, a natureza do óleo utilizado (no caso das NC e NE) e 

o tipo de tensoativo adsorvido à superfície polimérica (Schaffazick et al., 2003). 

No caso de nanoemulsões e nanocápsulas a solubilidade na fase oleosa é o 

fator primordial na capacidade de carreamento do sistema uma vez que a 

membrana polimérica é bastante permeável e flexível (Mosqueira et al., 2006, 

Leite et al., 2005). 

 A porcentagem de LIC encapsulado (A) e a eficiência de encapsulação 

(B) nas NC foram determinadas pelas seguintes equações 6 e 7  

respectivamente:  

 

(A): % encapsulação =(conc.fármaco total suspensão coloidal(mL) - conc.fármaco filtrado(mL) x 100 

                                                  conc. fármaco total suspensão coloidal  (mL) 

 

 

(B): Eficiência de encapsulação =         quantidade de fármaco encapsulado (mL)          x 100 

                                                          quantidade de fármaco pesado para o preparo (mL)  

 

 

 A porcentagem de encapsulação visa determinar o teor de fármaco 

associado intimamente à nanopartícula em relação ao total de fármaco na 

preparação. A % de encapsulação compreende a relação entre a quantidade da 

droga encapsulada e a quantidade total da droga realmente presente na 

formulação final. A eficiência de encapsulação de uma determinada substância é 

calculada pela relação entre a quantidade da substância encapsulada e a 

quantidade total da mesma utilizada na preparação da formulação.   

Portanto estes índices foram calculados pela diferença entre a quantidade 

de LIC na suspensão (medida por dissolução da suspensão total em ACN) e o 

LIC livre no meio externo aquoso (ultrafiltrado) obtido por ultrafiltração-

ultracentrigufação, utilizando-se uma microcentrífuga (Centrifuge 5415 D, 

Eppendorf). Na parte superior do filtro de AMICON (membranas MICROCON de 

100.000Da, Millipore®), foram adicionados 400 µL de suspensão de NC, 

centrifugados a 5900x g durante 15 minutos. Assim, 30 µL do ultrafiltrado 

contendo o LIC livre foi misturado em 970 µL de ACN, agitados no vórtex por 15 

Equação 6 

Equação 7 
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minutos, centrifugados a 5900 × g por 15 minutos e a quantidade de LIC no 

sobrenadante estimada por espectrofotometria no CLAE e UV .  

A quantidade da LS aderida à membrana de ultrafiltração foi estimada por 

remoção da membrana, seguida de sua lavagem em água MilliQ. A membrana 

foi adicionada a 1000 µL de ACN agitada em vórtex por 15 minutos, centrifugada 

a 5900 × g por 15 minutos e a quantidade de LIC determinada no sobrenadante.  

Para a determinação da LIC total, 30 µL da suspensão de NC foram 

solubilizados em 970 µL de ACN, homogeneizados em vórtex e centrifugados a 

5900 × g por 15 minutos. A quantidade de LIC no sobrenadante foi estimada por 

espectrofotometria no UV e CLAE (Figura 8) . A eficiência e o teor de 

encapsulação do LIC nas NC quantificados pelos dois métodos de quantificação 

(CLAE e espectrofotometria UV) foram comparados utilizando-se o teste “t” de 

Student através do programa Prisma® 5.0. 

 

 

3.3.5 Determinação da cinética de liberação in vitro  da LIC a partir das 

nanocápsulas 

 

Para uma caracterização completa os sistemas nanoestruturados devem 

ser submetidos à determinação da cinética de liberação in vitro do fármaco a 

partir das nanopartículas. Experimentos in vitro podem ser realizados em 

diferentes meios, desde que obedeçam às condições “sink”, isto é, em meio de 

dissolução com concentração do fármaco equivalente a até 20% da 

concentração de saturação, conforme a via de administração pretendida 

(Legrand et al., 1999). 

LIC 

100000 Da 

NC-LIC 

Centrifugação Diluição  

Acetonitrila 

Dosagem  

Sobrenadante 

(265 nm) 5900 g-15 min 

Agitação, 5 min 

Centrifugação 

5900 g -15 min 

Figura 8:  Representação esquemática do teor de encapsulação 
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A avaliação do perfil de liberação in vitro do LIC a partir de NC foi 

realizado de acordo com a técnica de diálise direta em equilíbrio de acordo com 

o método descrito por Washington, (1989). Para tal, um total de 450 µL da 

suspensão de NC foram diretamente adicionados a três sacos de diálise com 

poros de 12000-14000 Da. Estes sacos foram imersos em 50 mL de PBS e 

foram mantidos em equilíbrio a 37°C. Em intervalos de tempo pré-definidos 

(0,0,25, 0,5, 1,3,6,9,12,21,24,24,48h) alíquotas de 1 mL eram retiradas do meio 

externo e diluídas volumetricamente em acetonitrila até obtenção de um 

volume final de 2 mL. A solução final foi vortexada por 10 minutos e 

ultracentrifugada a 8000 rpm por 10 minutos. O sobrenadante foi avaliado por 

CLAE. A concentração de LIC no meio de liberação corresponde a 20% da 

solubilidade da LIC em PBS a 370C para manutenção da condição sink. Os 

experimentos da cinética de liberação foram realizados em banho maria a 370C 

com agitação (Banho Dubnoff mo.144, Fanem,Brasil).   

 

3.3.6 Determinação da solubilidade da LIC em PBS 

 

A solubilidade da LIC em meio tampão fosfato (PBS) foi determinado 

num período de 24 horas. Para isso 1 mg de LIC foi precisamente pesado e 

acrescentado a um tubo Eppendorf®. A esse tubo foram acrescentados 1 mL 

de PBS e o sistema foi mantidos em agitação a  370C por 24 horas. Ao final 

deste período realizou-se uma ultracentrifugação do tubo a 8000 rpm por 15 

minutos, retirou-se 100 µL do sobrenadante e dilui volumetricamente com 

acetonitrila até obtenção de um volume final de 2 mL. Esta solução foi 

vortexada por 15 minutos e novamente ultracentrifugada a 8000 rpm. O 

sobrenadante foi quantificado por CLAE. Esse experimento foi realizado em 

réplica de seis (n=6) e os resultados expressos como média e desvio padrão.    

 

3.4 Estudos da eficácia da LIC in vivo  

 

3.4.1 Cepas de T.cruzi  

 

 Foram estudadas as seguintes cepas: 



Branquinho, R.T                                                               Materiais e Métodos 

65 

 

Cepa CL, isolada de vetor no RS e sensível ao tratamento pelo BZ 

(Brener e Chiari, 1965). 

Cepa Y isolada de uma paciente chagásica, na fase aguda proveniente 

do município de Marília, São Paulo (Freitas et al., 1953), posteriormente 

estudada e descrita por Silva e Nussensweig (1953) e considerada 

parcialmente resistente ao tratamento com BZ (Filardi e Brener 1987). 

Cepa Colombiana (Frederici et al., 1964),  isolada por meio de 

hemocultura de um caso humano na Colômbia e considerada resistente a 

quimioterapia com BZ (Filardi e Brener 1987).  

 

3.4.2 Animais 

 

Neste trabalho foram utilizados camundongos Swiss, fêmeas com idade 

entre 28 a 30 dias, provenientes do Biotério Central da Universidade Federal de 

Ouro Preto. Durante os experimentos os animais foram mantidos neste Biotério 

segundo as diretrizes estabelecidas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA), receberam água filtrada e foram alimentados com ração 

comercial balanceada “ad libidum”. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), MG, Brasil, Protocolo No. 2085 (Anexo I ). 

 

3.4.3 Substâncias Ativas  

 

Foi testada a LS LIC na forma farmacêutica nanoencapsulada, bem 

como na forma livre isolada e purificada de L. trichocarpha em comparação 

com o BZ isolado e purificado a partir de comprimidos de Rochagan® 100 mg 

(Roche) fármaco empregado no tratamento de humanos e aqui utilizado como 

controle. 

 

3.4.4 Avaliação da toxicidade in vivo  das formulações de BZ 

 

Não havendo relatos na literatura sobre a administração de BZ pela via 

IV, bem como dose e diluentes empregados na formulação de preparados 
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intravenosos, foram avaliados em camundongos alguns parâmetros de 

toxicidade tais como, ataxia, alterações respiratórias, arritmia, convulsão e 

mortalidade, todos estes dados apresentados foram observacionais, não sendo 

utilizado nenhum equipamento ou aparato que avaliasse os animais. 

Para tal utilizou-se 10 camundongos Swiss fêmeas sãs com idade entre 

28 a 30 dias. Os animais foram monitorados durante 24 horas. O volume 

administrado aos animais por via IV foi de no máximo 0,2 mL, e quando 

volumes maiores foram inoculados o volume total foi dividido em aplicações de 

0,2 mL realizadas em intervalos de 10 minutos (essa forma de administração 

ocorreu somente para a dose de BZ 50 mg/Kg/dia).  

 

3.4.5 Infecções dos animais e protocolo de tratamen to 

 

Os testes in vivo foram feitos em grupos de oito camundongos. Os 

animais foram inoculados com as cepas CL, Y e Colombiana de T.cruzi via i.p 

com inóculo padronizado de 10.000 tripomastigotas sanguíneos obtidos no dia 

de pico de parasitemia e quantificado segundo a técnica de Brener (1962) 

(Delineamento Experimental  2).  

O tratamento com NC-LIC, LIC livre, BZ livre (25 e 50 mg/Kg/dia) e todos 

os controles (C-NT,C:DMA:PEG, NC-B) foi iniciado 24 horas pós-infecção 

(Urbina et al., 1988,1988a; 2000, 2000b; 2003, 2003 c, 2003 d, 2004 , 

Maldonado et al., 1993; Garzoni et al.,2004). A administração das substâncias 

livres e encapsulada foi feita por via IV, durante 10 dias consecutivos sendo o 

volume máximo de administração de 0,2 mL por animal. Quando volumes 

maiores foram inoculados o volume total foi dividido em aplicações de 0,2 mL 

realizadas em intervalos de 10 minutos. A administração de LIC livre e 

encapsulado foi num total de 20 mg/Kg ou 2,0 mg/Kg por 10 dias de 

tratamento. 

 

3.4.6 Ação do tratamento com as diferentes formulaç ões  

 

Para avaliar a ação dos diferentes tratamentos nos animais foram 

avaliados os seguintes parâmetros: 
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Delineamento Experimental 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delineamento experimental  com a distribuição dos camundongos Swiss inoculados cepas 
CL, Y e Colombiana de Trypanosoma cruzi, tratados com BZ 25 e 50 mg/kg/dia (Benznidazol 
livre); NC-LIC (nanocápsula de licnofolida); LIC livre (licnofolida livre) e os controles, C-NT 
(controle não tratado); NC-B (nanocápsula branca); C-DMA:PEG (controle dimetilacetamida: 
polietilenoglicol 300). i.p (intraperitoneal); IV (intravenosa); ESF (exame de sangue a fresco); 
Hc (hemocultura);  PCR (reação em cadeia da polimerase) PPP (período pré-patente); PP 
(período patente); PMP (pico máximo de parasitemia) e DPMP (dia do pico máximo de 
parasitemia); p.t (pós tratamento); d.p.t. (dia pós tratamento). 
 

 

Grupos de 8 camundongos Swiss, fêmeas, jovens infectados, via i.p com 

104 tripomastigotas sanguíneos das cepas CL, Y e Colombiana de T.cruzi 

Tratamento iniciado 24 horas pós-infecção por 10 dias consecutivos 

via endovenosa 

C- 

DMA:PEG 

NC-B NC-LIC 

2mg/Kg 

C-NT LIC livre 

2mg/Kg 

BZ livre 25 

mg/Kg 

BZ livre 50 

mg/Kg 

Curva de PAR, PPP, PP, PMP, 

DPMP (ESF) 

Avaliação da ação dos tratamentos: 

(1) HC (30,60 e 90 d.p.t.)  

(2) PCR (60 e 90 d.p.t.) 

(3) ELISA (90 d.p.t.) 

(4) Necropsia (6 meses p.t.) 

(5) Análise histopatológica  

 

C
rit

ér
io

s 
de

 c
ur

a 
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3.4.6.1 Parasitemia (PAR) 

 

A contagem da parasitemia foi feita diariamente ao longo da fase aguda 

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

caudal do animal de acordo com a metodologia de Brener (1962). Esta 

avaliação permitiu traçar a curva de parasitemia dos animais. A contagem dos 

parasitos teve início no 4° dia após inoculação nos animais inoculados com a 

cepa Y, e 7° dia nos inoculados com as cepas CL e Colombiana. O ESF foi 

realizado até que não fossem mais observados parasitos no sangue periférico 

por cinco dias consecutivos, ou até a morte dos camundongos. As curvas de 

parasitemia representaram as médias diárias dos parasitos observados no 

sangue periférico dos camundongos de cada grupo experimental e sua 

avaliação permitiu determinar os seguintes parâmetros: 

Em camundongos que apresentaram ESF negativo no 30o dia pós 

tratamento (d.p.t) foi realizada a hemocultura (Hc) sendo a coleta do sangue 

feita pela veia do plexo orbital segundo a metodologia de Filardi e Brener 

(1987).  

 

3.4.6.1.1 Período Pré-patente (PPP) 

 

O PPP correspondente ao período compreendido entre a inoculação e o 

dia anterior ao primeiro dia em que foi detectado parasito no sangue periférico 

do animal através do exame a fresco. O resultado foi expresso em dias. 

 

3.4.6.1.2 Período Patente (PP) 

 

O PP correspondente ao período compreendido entre o primeiro e o 

último dia de exame a fresco positivo e foi expresso em dias. 
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3.4.6.1.3 Pico Máximo de Parasitemia (PMP) 

 

O PMP corresponde ao máximo de parasitemia e foi expresso em 

número de tripomastigotas sangüíneos/0.1mL de sangue, detectado pelo ESF 

segundo a metodologia de Brener (1962). 

 

3.4.6.1.4 Dia do Pico Máximo (DPMP) 

 

O DPMP corresponde ao dia de ocorrência do pico máximo de 

parasitemia e foi expresso em dias. 

 

3.4.6.1.5 Sobrevida 

 

A sobrevida dos animais foi avaliada diariamente pelo menos até o 90o 

d.p.t e foi expressa em percentagem. 

 

3.4.7 Análise dos dados obtidos  in vivo   

 

Para análise comparativa dos dados obtidos entre os grupos de animais 

tratados e não tratados com as diferentes formulações foram utilizados o 

programa SPSS 17.0 e Prisma 5.0.  

A parasitemia (PAR) foi analisada pelo teste não-paramétrico de 

Kolmogorov-Sminnorv que compara a área sob a curva entre duas amostras. O 

período pré-patente (PP), o período patente (PP), pico máximo de parasitemia 

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

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

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

análise de sobrevida entre os grupos experimentais foi realizada pelo teste de 

Kaplan-Meier log rank. As diferenças foram consideradas como significativas 

quando o nível de significância foi menor ou igual a 0,05 (P ≤ 0,05).   
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3.4.8 Outros testes empregados no controle de cura  

 

Os exames realizados como controle de cura foram feitos no Laboratório 

de Doença de Chagas do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas 

(NUPEB). 

 

3.4.8.1 Avaliações Parasitológicas 

 

3.4.8.1.1 Hemocultura (Hc)  

 

As Hc foram realizadas no 30o após tratamento nos animais em que a 

parasitemia era subpatente, empregando a metodologia de Filardi e Brener 

(1987), sendo para isto coletado aproximadamente 0,5 mililitros (mL) de 

sangue do seio venoso retro-orbital.  As amostras de sangue foram distribuídas 

em dois tubos de sedimentação contendo 3mL de meio de cultura LIT 

(Camargo, 1964) ,incubadas a 28°C e homogeneizadas a cada 48h. Para 

detecção do parasito uma gota da hemocultura foi examinada ao microscópio 

óptico no 30°, 60°, 90° e 120° dias após cultivo. 

 

3.4.8.1.2 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)  

 

A reação em cadeia da polimerase foi realizada em amostras de 0,2/0,4 

mL de sangue coletadas pelo plexo venoso orbital trinta dias após o tratamento 

em solução de cloridrato de guanidina (Guanidina-HCl) 6M/ácido 

etilenodietildinitritoteracético (EDTA) 0,2M/ pH 8,0 como descrito por Ávila et al. 

(1991). Após sete dias as amostras foram fervidas por 10 minutos para 

desnaturação do DNA e homogeneização da amostra (Ávila et al. 1991). 

 

3.4.8.1.2.1 Extração de DNA de Sangue 

 

Resumidamente, o DNA foi extraído de 100µL do lisado de sangue com 

volumes iguais de fenol-clorofórmio (proporção 1:1), clorofórmio (1:1), seguidas 

de uma etapa de precipitação com solução de acetato de sódio 3M/pH 5,2 e 
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etanol absoluto (1:2), e uma de lavagem com 120µL de etanol a 70%. O DNA 

precipitado foi ressuspendido em 10µL de água milli-Q e conservado a 4°C.  

 

3.4.8.1.2.2 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)  

 

A PCR foi processada de acordo com o protocolo de Gomes et al. (1998) 

modificada. utilizando a enzima Taq Platinum DNA polimerase (Invitrogen, São 

Paulo, SP, Brasil), os iniciadores S35 

(5’AAATAATGTACGGGKGAGATGCATGA3’) e S36 

(5’GGTTCGATTGGGGTTGGTGTAATATA3’) (Invitrogen, São Paulo, SP, 

Brasil) descritos por Ávila et al. (1991) A mistura foi coberta com duas gotas de 

óleo mineral para evitar evaporação e a amplificação foi  processada em um 

termociclador PTC-150 (MJ Research, Ramsey, MA, EUA). O DNA amplificado 

foi visualizado por eletroforese em gel de poliacrilamida a 6% e revelado 

utilizando a coloração pela prata (Santos et al., 1993).  

Controles positivos, negativos e de reagentes foram incluídos em cada 

um dos ensaios realizados. A presença de inibidores nas amostras negativas 

foi avaliada por adição de 100fg de DNA do T. cruzi em 30 amostras 

selecionadas aleatoriamente entre as amostras com resultados negativos, 

seguida de uma nova PCR. 

 

3.4.8.2 Avaliação sorológica 

 

3.4.8.2.1 Sorologia Convencional pela ELISA (ELISA)  

 

A técnica de ELISA foi utilizada como controle de cura após tratamento 

para detecção de Imunoglobulina G total (IgG) de acordo com a metodologia 

estabelecida por Voller et al., (1976). Para tal, as amostras de soro foram 

coletadas duas vezes (900 d.a.i.) e 6 meses após o término do tratamento e 

armazenadas a −200oC. Os soros foram testados na diluição 1:80 utilizando 

solução salina tamponada contendo 0,05% de Tween-20 (PBS-T). Em todas as 

etapas foi utilizado um volume de 100µl da amostra ou do reagente 

correspondente a cada etapa. As incubações foram realizadas a 370C. O 
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antígeno foi obtido por extração alcalina de formas epimastigotas da cepa Y do 

T. cruzi mantidas em crescimento exponencial em meio LIT. As placas de 

fundo chato com 96 poços foram previamente sensibilizadas 18 a 24 horas 

antes da realização do ensaio, utilizando solução antigênica do T. cruzi 

contendo 4,5µg proteína/mL. Após a sensibilização, as placas foram 

submetidas a quatro lavagens sucessivas com PBS-T seguida de uma etapa 

de incubação por 30min com solução salina tamponada contendo 10% de soro 

fetal bovino (PBS-10% SFB). Os soros foram adicionados e decorridos 45min 

de incubação, as placas foram novamente submetidas a quatro lavagens 

sucessivas com PBS-T. A ligação do anticorpo foi determinada utilizando anti-

imunoglobulina G de camundongo marcado com a enzima peroxidase (Sigma, 

St. Louis, MO, EUA) na diluição de 1:5.000, empregando solução de PBS-T. As 

placas foram novamente incubadas por 45min e posteriormente lavadas quatro 

vezes com PBS-T. Como substrato para a enzima foi utilizado solução de 

ortofenilenodiamino (Sigma Sigma, St. Louis, MO, EUA) na presença de 

peróxido de hidrogênio (0,03% de ortofenilenodiamino e 0,012% de peróxido de 

hidrogênio em solução tampão fosfato-citrato 0,1M/pH 5,0). As placas foram 

incubadas por 20min em ambiente escuro e a reação interrompida com 32µL 

de solução de ácido sulfúrico 2M. A leitura foi realizada em um leitor de 

microplacas da BIO-RAD, modelo 3550 (Hercules, San Diego, CA, EUA), 

utilizando filtro de 490nm. A absorbância discriminante de soros reativos e não 

reativos foi calculada pela absorbância média de dez soros não reativos 

somada ao dobro do desvio padrão. Em cada placa foram sempre adicionados 

amostras de soro controles negativos e positivos. 

 

3.9 Eficácia terapêutica 

 

Seguindo o critério de cura clássico empregado para humanos 

(Consenso Brasileiro em Doença de Chagas, 2005) a susceptibilidade ou 

resistência aos tratamentos foi definida de acordo com os resultados obtidos 

pelo conjunto de métodos parasitológicos e sorológicos.  
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Foram considerados curados aqueles animais que apresentaram 

simultaneamente negatividade em todos os testes parasitológicos (ESF, HC, 

PCR, parasitismo tecidual) e sorológico (ELISA). 
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4.0 RESULTADOS 
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4.1 Obtenção das substâncias isoladas de L. trichocarpha 

 

O fracionamento cromatográfico da fração acetato de etila (LTA) obtida a 

partir do extrato etanólico de L. trichocapha levou à obtenção da substância 

sólida branca codificada como RLIC. 

 

4.2 Elucidação estrutural de RLIC 

 

Do fracionamento cromatográfico de LTA foi isolado um sólido branco 

que apresentou mancha branca na CCD quando aspergida com sulfato cérico, 

característica de LS. O sólido, denominado RLIC apresentou faixa de fusão 

entre 119 e 121oC, identificado através de espectros de RMN de 1H e de  13C.  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

O espectro de RMN de 1H de LIC (Tabela 11; Figuras 9,10,11 ) 

apresentou um simpleto em δ 5,71 característico de hidrogênio H-2 de lactonas 

sesquiterpênicas do tipo 6,9-epoxiciclodeca[b]furano e da classe 3(2H)-

furanona.  
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Tabela 11 : Dados de RMN de 1H para RLIC e dados da literatura para licnofolida 
(Bohlmann et al., 1980), CDCl3, δ, J (Hz) 

H RLIC* Licnofolida **  

2 5,71 s 5,72; s 

5 6,01-6,00 m  6,02; dq 

6 5,30-5,29 m 5,30; ddq 

7 3,71ddl (2,4; 4,8) 3,72; dd 

8 4,53 dtl (2,0; 11,6) 4,54; ddd 

9a 2,30 dd (2,0; 14,0) 2,49; dd 

9b 2,47 dd (11,6; 14,0) 2,32; dd 

13a 6,22 d (2,8) 6,23; d 

13b 5,43 d (2,8) 5,44; d 

14 1,53 s 1,54; s 

15 2,08 tl (2,0) 2,09; dd 

3’ 6,08 qq (1,6; 7,2) 6,09; qq 

4’ 1,78 tl (1,2) 1,90; dq  

5’ 1,88 ddl (1,2; 7,2) 1,80; dq 

*400 MHz; **270 MHz 

 
Figura 9:  Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz) de LIC. 

 
Licnofolida 
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Figura 10: Espectro de RMN de 1H de LIC (CDCl3, 400 MHz), expansão da região de 

δ1,45 a δ2,55. 

 

 
Figura 11:  Espectro de RMN de 1H de LIC (CDCl3, 400 MHz), expansão da região de 

δ3,8 a δ6,2. 

 

 

O espectro de RMN de 13C (Tabela 12, Figura 13, páginas 78,80 

respectivamentes ) mostrou um sinal em δ 204,85, referente a carbono de 

cabonila de cetona insaturada, que foi atribuído a C-1. Os sinais em δ 104,76 e 

δ 186,92 foram atribuídos aos carbonos olefínicos C-2 e C-3, respectivamente, 

do grupo furanona. O mapa de contornos HSQC (Figura 14, página 80 ) 

mostrou a correlação entre o sinal em δ 5,71 (s, H-2) e o sinal em δ 104,76 (C-

2, CH) e o mapa de contornos COSY 1H-1H (Figura 12, página 79)  indicou que 

o sinal de H-2 (δ 5,71) não possuia correlação com nenhum outro sinal do 

 
Licnofolida 
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espectro. Os dados confirmam a presença do grupo furanona em LIC 

(Bohlmann et al., 1980, Vichnewisk et al., 1989; Saúde, 1994; Saúde et al., 

1998). 

 Os dupletos presentes no espectro de RMN de 1H em δ6,22 e em δ5,43 

foram atribuídos, respectivamente, aos hidrogênios H-13a (J = 2,8 Hz) e H-13b 

(J = 2,8 Hz). Estes sinais indicaram a presença do grupo α-metileno-γ-lactona 

na molécula de LIC. Os acoplamentos destes hidrogênios com H-7 (δ3,71, ddl, 

J = 2,4; e 4,8 Hz) foram confirmados pelo mapa de contorno de COSY 1H-1H 

(Figura 12 ). No espectro de RMN de 13C de LIC, o sinal em δ168,91 foi 

atribuído ao carbono carbonílico da γ-lactona (C-12). Os sinais em δ133,76 e 

em δ124,26 foram atribuídos aos carbonos da ligação dupla metileno exocíclica 

C-11 e C-13, respectivamente. A atribuição foi confirmada pelo mapa de 

contornos HSQC que mostrou a correlação entre os sinais em δ6,22 e em 

δ5,43 (H-13 a e b) com o sinal em δ124,26 (CH2) referente a C-13. Estes dados 

confirmaram a presença do sistema α-metileno-γ-lactona na estrutura química 

de LIC.  

 Os sinais, no espectro de RMN de 1H de LIC, em δ6,00 (q, H-3’, J = 7,2 

Hz), δ1,78 (tl, H-4’, J = 1,2 Hz) e em δ1,88 (dd, H-5’, J = 1,2 e 7,2 Hz) foram 

atribuídos aos hidrogênios do éster da cadeia lateral. O mapa de contornos 

COSY 1H-1H indicou as correlações entre o sinal de H-3’com os sinais de H-4’e 

H-5’, confirmando as atribuições feitas. O sinal no espectro de RMN de 13C em 

δ167,08, característico de carbono carbonílico de éster, foi atribuído a C-1’. Os 

sinais em δ126,42 e δ140,78, referentes a carbonos olefínicos, foram atribuídos 

aos carbonos C-2’e C-3’, respectivamente. Os sinais em δ20,03 e em δ15,71, 

correspondentes a carbonos metílicos, foram relacionados aos carbonos C-5’e 

C-4’, respectivamente. O mapa de contornos HSQC mostrou correlações entre 

os sinais atribuídos aos hidrogênios H-3’(δ6,00), H-4’ (δ1,78) e H-5’ (δ1,88) com 

os sinais em δ140,78 (C-3’, CH), δ20,03 (C-5’, CH3) e em δ15,71 (C-4’, CH3) 

corroborando as atribuições feitas. Estes dados estão de acordo com os 

deslocamentos químicos descritos na literatura para o éster angelato 

(Bohlmann et al., 1980). 
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O espectro de RMN de 1H de LIC apresentou um tripleto largo em δ4,53 

(J = 2,0 e 11,6 Hz), atribuído a H-8 e um multipleto em δ5,29, atribuído a H-6. O 

mapa de contornos COSY 1H-1H, indicou correlações entre os sinais de H-8 

com os sinais dos hidrogênios H-7 (δ3,71, ddl, J = 2,4 e 4,8 Hz), H-9a (δ2,3, dd, 

J = 2,0 e 14,0 Hz) e H-9b (δ2,47, dd, J = 11,6 e 14,0 Hz). Também foi 

evidenciada a correlação do sinal atribuído a H-6 com o multipleto em δ6,00, 

referente à H-5, e com o dupleto duplo em δ3,71 atribuído a H-7 (J = 2,4 e 4,8 

Hz). As constantes de acoplamento e o mapa de contornos COSY 1H-1H 

confirmaram as atribuições feitas. O espectro de RMN de 13C mostrou sinais 

em δ73,00 e em δ81,70 que foram atribuídos a C-8 e C-6, respectivamente. No 

mapa de contornos HSQC, estes sinais, mostraram correlação com os sinais 

de H-8 e H-6, respectivamente, corroborando as atribuições dadas.  

 Os dados de RMN de 1H e de RMN de 13C apresentados por LIC estão 

de acordo com os dados descritos na literatura para a lactona sesquiterpênica 

licnofolida (Bohlmann et al., 1980, Vichnewiski et al., 1989).  

 
Tabela 12 : Deslocamentos químicos em RMN de 13C para RLIC, CDCl3, δ e licnofolida 
(Vichnewisk et al., 1989) 
 
        C RLIC* Licnofolida**  
       C1 204,85 204,71 
       C2 104,76 104,69 
       C3 186,92 186,83 
       C4 130,33 130,44 
       C5 135,09 135,12 
       C6 81,70 81,61 
       C7 51,20 51,23 
       C8 73,00 73,00 
       C9 44,06 44,04 
      C10 89,71 89,64 
      C11 133,76 133,84 
      C12 168,91 168,02 
      C13 124,26 124,10 
      C14 20,71 20,65 
      C15 20,34 20,22 
      C1' 167,08 167,00 
      C2' 126,42 126,51 
      C3' 140,77 140,54 
      C4' 20,03 19,93 
      C5' 15,71 15,61 

*100 MHz, **75 MHz 
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Figura12: Mapa de contornos COSY 1H-1H (CDCl3, 400 MHz) de LIC. 

 

 

 



Branquinho, R.T                                                                              Resultado s 

81 

 

 

Figura 13 :  Espectro de RMN de 13C (CDCl3, 100 MHz) de LIC. 

 
Figura 14: Mapa de contornos HSQC (CDCl3, 400 MHz) de LIC 

 

 

 
Licnofolida 
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4.3 Extração e purificação do BZ 

 

O princípio ativo BZ foi obtido na sua forma pura. O rendimento da 

extração foi de 98,0 ± 3%.  A pureza foi confirmada pelo ponto de fusão do 

cristal purificado determinado a 188-190°C, o que está de acordo com as 

propriedades físico-químicas descritas na Farmacopéia Brasileira (188,5-

1900C). O comprimento de onda de absorção máximo no ultravioleta para 

quantificação do BZ foi determinado por espectrofotometria (Figura 15) no 

ultravioleta e foi estabelecido o valor máximo de absorção no comprimento 

de onda de 320 nm determinado por detector espectrofotométrico de arranjo 

de foto-diodos (DAD) a 320 nm, segundo Da Silva et al.(2007).  

 

Figura 15: Cromatograma obtido para o benznidazol a 1 mg/mL usando como fase 
móvel metanol/água (80:20 v: v),  taxa de fluxo 1mL/min. e detector DAD a  320nm. 

 

No desenvolvimento da metodologia analítica a ser utilizada para 

quantificação de BZ por CLAE obteve-se boa resolução no cromatograma e um 

pico simétrico com a utilização da fase móvel metanol/água na proporção 80:20 

com eluição isocrática, obtendo-se um tempo de retenção de  1,65 minutos 

para a quantificação BZ (Figura 15 ). 
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4.4 Desenvolvimento e validação de metodologia para  o doseamento de 

LIC nas nanocápsulas 

 

4.4.1 Condições espectrofotométricas e cromatográfi cas 

 

Após a avaliação do espectro UV LIC no intervalo de 200-400 nm, 

(Figura 16) , o comprimento de onda de 265 nm foi selecionado para a 

quantificação de LIC em ambos os métodos: CLAE (Figura 17) e 

espectrofotometria no UV. Neste comprimento de onda, houve maior 

seletividade para quantificação e identificação de LIC sem interferência de 

compostos ou solventes nas amostras (Figuras 18 e 19).  

 
Figura 16:  Espectro no UV de licnofolida na concentração de 25 µg/moL em     
acetonitrila, na faixa de 200-400 nm. # Comprimento de onda máximo para absorção 
da licnofolida 
 

Foi obtida excelente resolução do cromatograma e um pico simétrico, 

com a utilização da fase móvel metanol/água na proporção 60:40, obtendo-se 

com um tempo de retenção de exatamente 8,30 minutos para a quantificação 

de LIC (Figura 17).   
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Figura 17:  Cromatograma de licnofolida na concentração de 25 µg/mL em acetonitrila 
utilizando fase móvel metanol: água (60:40 v/v), taxa de fluxo 0,8  mL/min  e detector 
DAD a 265 nm  
 

4.4.1.1 Especificidade 

 

Na avaliação da especificidade do método CLAE, os cromatogramas 

obtidos utilizando as soluções da amostra, demonstraram que outros 

compostos (componentes de NC e solventes) não co-eluiam com o pico 

principal. O cromatograma obtido com a mistura de NC-B (nanocápsula branca) 

não mostrou picos interferentes no tempo de retenção LIC (Figuras 18).  

Para o método UV, nenhuma banda de absorção foi encontrada a 265 nm. Este 

método mostrou ser seletivo para quantificar LIC, a despeito da presença de 

componentes de nanocápsulas neste comprimento de onda (Figura 19) .  
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Figura 18:  Cromatograma obtido para especificidade de licnofolida por CLAE: A) 
Solução de nanocápsulas com licnofolida em acetonitrila na concentração de 25 
µg/mL; B) Solução de nanocápsulas brancas (sem licnofolida) 
 
 
 
 

 

Figura 19:  Espectrofotometria no UV para licnofolida na faixa do UV de 200-400 nm: 
A) Solução de licnofolida em acetonitrila misturada com nanocápsula branca na 
concentração de 25 µg/mL; B) Solução de nanocápsula branca (sem licnofolida) 
 
 

 

A  

B  
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4.4.1.2 Linearidade 

 

Os dados de linearidade da LIC por CLAE e espectrofotometria no UV 

estão representados nas Tabelas 13 e 14 e Figuras 20 e 21  respectivamente, 

determinado conforme metodologia descrita por Brasil, 2003. 

 

Tabela 13:  Linearidade obtida para licnofolida por CLAE 

Concentração de LIC (µg/mL)  Área média a ± DP CV% 

2,0 5421,2 ± 338,1 0,6237*  

3,0 8120,8± 1422,3 1,7515*  

5,0 1358,6 ± 1040,6 0,7660*  

7,5 20645,0 ± 725,9 0,3516*  

10,0 27317,0 ± 1259,8 0,4612*  

15,0 41975,0 ± 1145,0 0,2727*  

20,0 55069,0 ± 1717,3 0,3083*  

25,0 69658,0 ± 679,1 0,0975*  
a n=5 
DP= Desvio Padrão  
CV=Coeficiente de Variação 
Critério de Aceitação: CV<5% (Brasil, 2003). * Indica valores dentro dos critérios de aceitação 
 
 

 
          Figura 20: Curva de calibração média do método analítico CLAE para 

quantificação de licnofolida em nanocápsulas 
 
 

Uma relação linear foi encontrada entre as concentrações de 2,0 a 25,0 

µg/mL de LIC obtida por CLAE (Figura 20). Em concentrações inferiores a 2,0 

µg/mL e superior a 25,0 µg/mL a linearidade deixava de existir. 
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Em relação à espectrofotometria por UV a relação linear foi encontrada 

com as concentrações de 5,0 µg/mL a 40,0 µg/mL valores inferiores a 5,0 

µg/mL e superiores a 40,0 µg/mL a linearidade deixava de existir (Figura 21).  

 

Tabela 14: Linearidade obtida para licnofolida no UV-espectrofotométrico 

Concentração de LIC (µg/mL)  Absorbância média (265 nm)  a ± DP CV% 

5,0 0,159 ± 0,001 0,3639* 

7,5 0,248 ± 0,001 0,4650* 

10,0 0,337 ± 0,001 0,4528* 

15,0 0,513 ± 0,003 0,5157* 

25,0 0,889 ± 0,001 0,0001* 

35,0 1,211 ± 0,001 0,0826* 

40,0 1,402 ± 0,001 0,0824* 
a n=5 
DP= Desvio Padrão  
CV=Coeficiente de Variação 
Critério de Aceitação: CV<5% (Brasil, 2003). * Indica valores dentro dos critérios de aceitação 
 

 

       Figura 21: Curva de calibração do método analítico UV espectrofotométrico para 
quantificação de licnofolida em nanocápsulas 

 

A análise de regressão dos dados está representada na Tabela 15 . 

Nenhum desvio significativo da linearidade foi detectado na faixa analisada. 

Altos valores foram encontrados para o coeficiente de correlação (R2) para os 

dois métodos, 0,999 para ambos os métodos (CLAE e UV) 

 

 

 



Branquinho, R.T                                                                              Resultado s 

88 

 

Tabela 15:  Dados de linearidade obtidos para licnofolida por CLAE e UV 

Parâmetros de regressão  CLAE Espectrofotometria por UV  

Coeficiente de regressão (R2) 0,999 0,999 

Inclinação ± DP 2801,01 ± 125,08 0,035 ± 0,001 

Interceptação ±  DP 3328,05 ± 196,70 0,015 ± 0,001 

Erro padrão relativo (%) 0,02 0,02 

Faixa de concentrações (µg/mL) 2-25 5-40 

 

4.4.1.3 Limite de detecção (LD) e limite de quantif icação (LQ) 

 

Considerando o sinal ruído observado o LD e LQ obtidos para os métodos de 

CLAE e espectrofotometria por UV estão representados na Tabela 16. 

 

Tabela 16 : Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) da LIC 

Parâmetros de va lidação  CLAE UV 

LD (µg/mL) 0,5 1,0 

LQ (µg/mL) 2,0 5,0 

 

4.4.1.4 Precisão e Exatidão 

 

Os dados referentes à precisão de quantificação de LIC, intra e inter dia, 

pelo método CLAE estão representados nas Tabelas 17 e 18.   

 

Tabela 17 : Precisão intra-dia para quantificação da licnofolida por CLAE 

Concentração de LIC (µg/mL)  Área média a ± DP CV% 

3 82137,2 ± 66,1 0,0804* 

10 277101,6 ± 115,5 4,1820* 

20 559624,6 ± 532,9 0,0952* 
a n=5 
DP= Desvio Padrão  
CV=Coeficiente de Variação 
Critério de Aceitação: CV<5% (Brasil, 2003). * Indica valores dentro dos critérios de aceitação 
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Tabela 18: Precisão inter-dia para quantificação da licnofolida por CLAE 

Dia 

 
Concentração de LIC 

(µg/mL) 
Área média a ± DP CV% 

 

1 

3 81547,7 ± 484,8 0,5946* 

10 273239,0 ± 115,3 0,0422* 

20 559632,0 ± 113,4 0,0202* 

 

2 

3 81667,0 ± 66,1 0,0031* 

10 274201,6 ± 16588,5 0,0430* 

20 560624,6 ± 532,8 0,0102* 
a n=5 
DP= Desvio Padrão  
CV=Coeficiente de Variação 
Critério de Aceitação: CV<5% (Brasil, 2003). * Indica valores dentro dos critérios de aceitação 
 

 

Os resultados obtidos na avaliação da precisão de quantificação de LIC 

intra e inter dia pelo método de espectrofotometria no UV estão representados 

nas Tabelas 19 e 20 , respectivamente. 

 

Tabela 19 : Precisão intra-dia para quantificação da licnofolida por UV 

a n=5 
DP= Desvio Padrão  
CV=Coeficiente de Variação 
Critério de Aceitação: CV<5% (Brasil, 2003). * Indica valores dentro dos critérios de aceitação 
 

Tabela 20 : Precisão inter dia para quantificação da licnofolida por UV 

Dia 

 

Concentração de LIC 

(µg/mL) 

Absorbância média a ± 

DP 
CV% 

 

1 

7,5 0,245 ± 0,001 0,2846* 

15,0 0,514 ± 0,002 0,2922* 

35,0 1,250± 0,001 0,0702* 

 

2 

7,5 0,4992 ± 0,001 0,0031* 

15,0 1,1932± 0,041 0,0430* 

35,0 2,2478± 0,001 0,0102* 
a n=5 
DP= Desvio Padrão  
CV=Coeficiente de Variação 
Critério de Aceitação: CV<5% (Brasil, 2003). * Indica valores dentro dos critérios de aceitação 

Concentração de LIC (µg/mL)  Absorbância média a ± DP CV% 

7,5 0,248± 0,001 0,4032* 

15,0 0,512 ± 0,001 0,1953* 

35,0 1,210 ± 0,001 0,8264* 
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Os dados de precisão intra e inter dia para as duas metodologias de 

quantificação da LIC bem como os valores de exatidão estão representados na 

Tabela 21. 

 
Tabela 21:  Sumário dos resultados de precisão e exatidão dos métodos avaliados 
para quantificação de licnofolida 
 

Parâmetros de 

validação  

Nível de 

concentração 
HPLC UV 

Precisão intra dia 

(n=5#) (CV%)± DP 

Baixa 0,080 ± 0,035* 0,701 ± 0,098* 

Média 3,182 ± 0,003*  0,298 ± 0,008* 

Alta 0,095 ± 0,004* 0,559 ± 0,076* 

Precisão inter dia 

(n=10#) (CV%)± DP 

Baixa 0,594 ± 0,067* 0,555 ± 0,023* 

Média 0,042 ± 0,054* 1,020± 0,056* 

Alta 0,020 ± 0,089* 0,050 ± 0,003* 

Exatidão intra dia 

(recuperação, %) 

(n=5#) ± DP 

Baixa 101,713±0,044* 98,953±0,023* 

Média 100,122±0,002* 99,294±0,002* 

Alta 100,495±0,002* 99,507±0,005* 

Exatidão inter dia 

(recuperação, %) 

(n=10#) ± DP 

Baixa 99,415±0,033* 98,59± 0,001* 

Média 98,215±0,001* 102,35± 0,001* 

Alta 100,197±0,001* 96,46±0,012* 
a n=5 
DP= Desvio Padrão  
CV=Coeficiente de Variação 
Critério de Aceitação: CV<5% (Brasil, 2003). * Indica valores dentro dos critérios de aceitação 
#número de repetições  
 

 

 

4.5 Caracterização físico química das nanocápsulas de licnofolida 

 

4.5.1 Análises de tamanho e do potencial zeta  

 

O diâmetro médio das partículas produzidas neste estudo foi compatível 

com os previamente descritos na literatura com valores compreendidos entre 

200 e 300nm (Legrand et al., 1999; Couvreur et al., 2002; Mosqueira et al., 

2006; Assis et al., 2008). As nanocápsulas apresentaram-se com um aspecto 

leitoso característico de suspensões coloidais nanométricas. O tamanho e o 

potencial zeta das nanopartículas contendo diferentes concentrações de LIC 

foram avaliados e os resultados encontram-se na Tabela 22.  
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Tabela 22: Análise do tamanho e potencial zeta das nanocápsulas contendo 
diferentes concentrações de licnofolida 
 
Concentração de LIC 

(mg/mL) 

Potencial zeta 1 ± DP 

(mV) 

Tamanho médio ± DP 

(nm) 
I.P  

0 -47,3± 1,6 264,4 ± 2,1 0,140 ± 0,045 

1,0 -52,7± 1,4 243,9 ± 2,1 0,143 ± 0,049 

2,0 - 48,8± 1,1            301,9 ± 2,1* 0,293 ± 0,022* 

1Largura do pico igual a 1,6 em todas as amostras; DP = Desvio padrão (n = 3);  I.P = Índice de 
polidispersão (n=3) . A análise estatística foi realizada através do teste t student entre as 
diferentes formulações, em relação às nanocápsulas brancas. * Indicam resultados 
estatisticamente diferentes em relação às nanocápsulas brancas (P≤0,05)  
 

O tamanho das diferentes formulações de NC, avaliadas por 

espectroscopia de correlação de fótons (ECF), foi significativamente (P≤0,05) 

afetado pela concentração de 2,0 mg/mL de LIC presente nas amostras em 

relação às NC brancas, porém não houve diferença significativa (P>0,05) na 

formulação de 1,0 mg/mL em relação às NC brancas. 

As formulações contendo de 0 e 1 e 2 mg/mL de LIC mostraram-se 

monodispersas considerando-se o índice de polidispersão menor que 0,3 

(Mosqueira et al., 2001, Malvern Inst., 2000), porém verificou-se diferença 

significativa entre NC-LIC na concentração de 2,0 mg/mL em relação a NC 

branca. 

Os valores de potencial zeta não foi significativamente (P>0,05) alterado 

pela incorporação de LIC nas nanocápsulas, sendo que tanto as NC brancas 

quanto as NC-LIC possuem carga negativa, variando de -47,3 a -52,7 mV.  

 

4.5.2 Análise morfológica 

 

As suspensões coloidais de NC produzidas, contendo ou não LIC, foram 

também examinadas morfologicamente através da microscopia de força 

atômica (MFA). As imagens obtidas mostraram estruturas nanométricas 

arredondadas depositadas sobre as camadas de mica recém clivada (Figuras 

22,23,24). De acordo com a Tabela 23 , o tamanho médio observado 

apresentou-se significativamente maior que os valores obtidos pela ECF. 
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Figura 22: Imagens obtidas por MFA, imagem de altura A) Nanocápsulas brancas de 
PCL (Área de 1,30x 1,30 µm ); B) Nanocápsula contendo LIC (Área de 2,0x 2,0 µm). 
 

 

Figura 23 : Avaliação da relação diâmetro/altura nas imagens obtidas por MFA A) 
Nanocápsulas brancas B) Nanocápsulas contendo LIC 1 mg/mL. 
 

B 150.0 nm 

75.0 nm 

00.0 nm 
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Figura 24: Imagens de nanocápsulas por MFA em visão tridimensional das partículas. 
A) Nanocápsulas brancas de PCL; B) Nanocápsula contendo LIC. 
 

De acordo com a Tabela 23 , o tamanho médio observado por MFA 

apresentou-se significativamente menor que os valores obtidos pela ECF. O 

diâmetro médio das NC brancas por MFA foi de164 ± 44 nm, e das NC 

contendo 1,0 mg/mL de LIC foi de 156 ± 54 nm. Para se verificar a hipótese de 

achatamento das NC sobre a mica, foi determinada a relação diâmetro/altura 

das nanopartículas pela MFA. O valor da relação obtida foi de 7,0 para as 

diferentes formulações analisadas, independente da presença de LIC e está de 

acordo com a hipótese de que as NC possam se achatar na superfície da mica 

devido a sua estrutura fluida (Montasser et al, 2002, Leite et al., 2005).  

 

Tabela 23: Medidas de tamanho médio das NC obtidas pelas técnicas de ECF e MFA 

Concentração de LIC (mg/mL)  
Tamanho médio ± DP (nm) 

ECF MFA 

0 264,4 ± 2,10* 164,06 ± 44* nm 

A B 
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1,0 243,9± 2,09* 156,25 ± 54* nm 

2,0 301,9 ± 2,1 NA 

DP = Desvio padrão; ECF = Espectroscopia de correlação de fótons; MFA = Microscopia de 
força atômica. A análise estatística foi realizada através do teste t student entre as diferentes 
formulações e técnicas de análise, em relação às NC brancas. * Indica diferença estatística em 
relação às duas técnicas comparando com amostras pareadas. NA= não avaliado. 
 

A técnica de ECF somente estima o tamanho médio calculado a partir de 

volume hidrodinâmico das NC, espera-se que por MFA os tamanhos fossem 

reduzidos, uma vez que as amostras são analisadas no estado mais 

desidratado. Os dados encontrados aqui corroboram esta hipótese, mas 

contradiz alguns estudos (Barros, 2007; Leite et al.,2005) . Observou-se ainda 

diferença significativa quando comparada as técnicas ECF e MFA. 

4.5.3 Avaliação da eficiência e da porcentagem de e ncapsulação 

 

A eficiência e o teor de encapsulação das diferentes formulações de NC 

preparadas foram determinados e os resultados se encontram na Tabela 24.   

 

Tabela 24 : Eficiência e teor de encapsulação das nanocápsula contendo licnofolida 

Concentração 

de LIC (mg/mL ) 

Eficiência de encapsulação  

± DP (%) 

Percentagem de encapsulação  

± DP (%) 

CLAE UV CLAE UV 

1 93,6± 2,3* 89,9± 2,5* 96,2± 2,7* 94,3± 3,9* 

D=Desvio padrão (n = 3). Os valores de P entre os dois métodos: CLAE e UV foram 
determinados pelo teste t de Student. * Indica resultados semelhantes (P>0,05). 
 

Os resultados apresentados na Tabela 24  mostram altos teores de 

encapsulação, para as NC contendo 1 mg/mL de LIC. Não existe diferença 

significativa (P>0,05) entre os métodos avaliados para eficiência e 

percentagem de encapsulação.   

 

4.5.4 Determinação da cinética de liberação in vitro 

 

O estudo de liberação da LIC em função do tempo está apresentado na 

Figura 25. 
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Figura 25: Perfil de dissolução e liberação do LIC in vitro em PBS a 37ºC. 

 

Houve uma grande diferença no perfil de dissolução do LIC na sua forma 

livre e do LIC associado às NC. O perfil de dissolução indica que a substância 

é extremamente lipofílica e que sua dissolução e difusão através de 

membranas se faz lentamente, pois a dissolução completa só acontece após 

24 horas de contacto com o meio, mesmo em condições sink. No caso das NC 

contendo a LIC observa-se um perfil de liberação da substância muito diferente 

do perfil de dissolução. Este perfil indica que o burst inicial é muito pequeno, 

quase negligenciável, indicando uma associação íntima entre a LIC e o vetor, e 

um encapsulamento efetivo no interior da vesícula polimérica. Observa-se um 

perfil trifásico para a liberação, com uma difusão extremamente baixa até 3h, 

seguido de uma fase de liberação de primeira ordem até 21 horas, tanto para o 

LIC puro quanto para o LIC associado às NC, com diferença significativa na 

quantidade liberada (P<0,05). Após 21 horas a LIC associado às NC foi 

liberado de maneira mais rápida para atingir uma liberação total em 48horas. 

Os dados evidenciam o caráter lipofílico da LIC, o que aumenta a afinidade 

pelo núcleo oleoso do carreador. 

 Por fim, a quantidade liberada da LIC a partir das NC foi 

significativamente menor que a quantidade dissolvida do fármaco livre, embora, 

entre 3 e 21 horas a velocidade de liberação/dissolução tenha sido muito 

semelhante. Apesar da liberação de LIC das NC para o meio externo ter sido 
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lenta, ela foi completa, o que resultou na liberação de 97% desta substância 

em 48 h. 

 

4.5.5 Avaliação da solubilidade da LIC em PBS 

 

A solubilidade da LIC em meio PBS foi determinada por CLAE. Dessa 

forma, após 24 h de incubação a 37ºC sob agitação pode-se verificar que a 

solubilidade da LIC em PBS foi de 92,22 ±1,30 µg/mL. 

 

4.6 Avaliação da toxicidade in vivo  

 

A avaliação dos testes de toxicidade in vivo nos animais tratados com 

formulações de NC-LIC e LIC livre nas doses de 13 e 26 mg/Kg dose única  

não revelou reações adversas em relação aos parâmetros indicativos de 

toxicidade, tais como: ataxia, alterações respiratórias,convulsão e arritmia. O 

BZ livre administrado aos animais por via IV em dose única causou arritmia em 

ambas as doses (25 e 50 mg/Kg/dia). Os efeitos tóxicos foram mais intensos 

(no parâmetro alteração respiratória) nos tratados com 50 mg/Kg/dia. Já o 

DMA-PEG, solvente do BZ e LIC livre diluído em glicose levou a alterações 

respiratórias e arritmia em todos os animais no período de 24h de observação 

(Tabela 25 ) nas quantidades de excipientes referentes às doses de 25 e 50 

mg/Kg/dia, usadas como solubilizantes. 

 

 

 

Tabela 25: Efeitos adversos provocados pela administração intravenosa de BZ livre  e LIC 
livre ou associados às NC e sobrevida dos animais  

 

 

 Parâmetros avaliados    

Dose/Proporção Ataxia 
Alterações 

Respiratórias 
Convulsão Arritmia Sobrevida 1 

Nanocápsulas 

de LIC 

13 mg/Kg - - - - 10/10 

 26 mg/Kg - - - - 10/10 

LIC livre * 13 mg/Kg - - - - 10/10 
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 26 mg/Kg - - - - 10/10 

BZ livre # 
    25 mg/Kg/dia - +   - + 10/10 

    50 mg/Kg/dia - ++ - + 10/10 

DMA:PEG 

300@ diluído 

em glicose 

40:60 (v/v) diluído 

5x em glicose 5% 

(p/v) 

- ++ - ++ 10/10 

1 Avaliada durante 24 horas 
*Para dissolução da LIC nas concentrações de 13 mg/mL foram administradas para os 10 

animais, 26 mg de LIC diluído em 500,0µL de DMA, 750,0 µL de PEG 300. Desta solução, uma 

alíquota de 125,0 µL foi pipetada e misturada em 1875,0 µL de glicose 5%, perfazendo assim 

uma diluição de 16x em glicose evitando possíveis efeitos tóxicos do solvente. Para obter a 

concentração de 26 mg/mL, procedeu-se da mesma maneira, porém com uma diluição da 

solução DMA:PEG+LIC em glicose 5% de 12 vezes. Não acarretando, como observado na 

tabela, efeitos tóxicos do solvente.  
#Para dissolução do BZ nas concentrações de 50 mg/Kg/dia foram administradas para os 10 

animais, 10 mg de BZ diluídos em 800 µL de DMA, 1200 µL de PEG 300. Desta solução uma 

alíquota de 1,0 mL foi adicionada e solubilizada a 4,0 mL de solução glicosada 5%. Perfazendo 

uma diluição da solução DMA:PEG+ BZ de 5 vezes em solução glicosada. Segundo, Krishna et 

al. (1993) estes diluentes (DMA:PEG) devem ser diluídos acima de 15x para evitar possíveis 

efeitos tóxicos. A diluição máxima para o fármaco BZ foi de 5x, devido ao caráter pouco solúvel 

em água do BZ. Assim os efeitos adversos apresentados na tabela podem ser oriundos da 

toxicidade dos diluentes. Para se obter a concentração 25 mg/Kg/dia procedeu-se da mesma 

maneira também com diluição máxima da solução DMA:PEG+BZ 5 vezes em solução 

glicosada. 
@As concentrações de excipientes ou diluentes injetáveis foram utilizadas nas mesmas 

concentrações tal qual utilizado para a concentração de 50 mg/Kg/dia do fármaco (BZ). 

 

  

 

4.7 Análise da eficácia do tratamento  com as diferentes formulações  

 

4.7.1 Curva de Parasitemia  

 

As curvas de parasitemia dos animais infectados pela cepa CL de 

T.cruzi, sensível ao BZ e tratados via IV com as diferentes formulações estão 

representadas na Figura 26.  
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Os resultados demonstraram que a formulação BZ 50 mg/Kg/dia 

apresentou os melhores resultados levando a redução da parasitemia que se 

tornou subpatente durante e após o tratamento. NC-LIC apresentou o segundo 

melhor resultado com parasitemia significantemente menor (P≤0,05) em 

relação aos controles (CNB e C-NT), porém, significativamente semelhante ao 

tratamento com a formulação BZ 25 mg/Kg/dia (P>0,05). Além disto, 4 animais 

(50% dos animais) tratados com NC-LIC apresentaram parasitemia subpatente 

durante e após o tratamento o que não foi averiguado com  a formulação BZ 25 

mg/Kg/dia. Animais tratados com LIC livre apresentaram resultados 

significativamente maiores em relação às demais formulações (P≤0,05), porém 

significativamente menor em relação aos controles (C-NT e C-DMA: PEG). 
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Figura 26: Curva de parasitemia de camundongos infectados com 1 x 104 tripomastigotas 
sangüíneos da cepa CL de T.cruzi, tratados com diferentes formulações de BZ 
livre;nanocápsulas de licnofolida; licnofolida livre e controles 

 

 
 

As curvas de parasitemia dos animais infectados pelas cepa Y de 

T.cruzi, parcialmente sensível ao BZ e tratados via IV com as diferentes 

formulações   estão representadas nas Figura 27.  
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Os resultados demonstraram que a formulação NC LIC e BZ 50 

mg/Kg/dia apresentaram os melhores resultados com maior  redução da 

parasitemia e não se observou diferença significativa  entre as duas 

formulações supracitadas, porém BZ 50 não apresentou eficácia terapêutica na 

fase aguda da infecção, pois todos os animais apresentaram parasitemia  

patente durante e após o tratamento. Entretanto, 4 animais tratados  com 

formulação NC-LIC apresentaram parasitemia subpatente, o que não ocorreu  

em animais tratados com outras formulações. LIC livre apresentou parasitemia 

significativamente maior em relação às demais formulações (P ≤0,05), porém 

significativamente menor em relação aos controles (C-NT e C-DMA: PEG). 
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Figura 27:  Curva de parasitemia de camundongos infectados com 1 x 104 
tripomastigotas sangüíneos da cepa Y de T. cruzi, tratados com diferentes 
formulações de BZ livre;nanocápsulas de licnofolida; licnofolida livre e controles  
 

As curvas de parasitemia dos animais infectados pela cepa Colombiana 

de T.cruzi, 100% resistente ao tratamento pelo BZ e tratados via IV com as 

diferentes formulações estão representadas na Figura 28.   
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Os resultados demonstraram que a formulação NC-LIC apresentou os 

melhores resultados com maior redução da parasitemia, porém a diferença não 

foi significativa (P>0,05) com a formulação LIC livre. Não houve eficácia 

terapêutica na fase aguda da infecção, pois todos os animais apresentaram 

parasitemia patente durante e após o tratamento. Em relação às formulações 

BZ 25 e BZ 50 mg/Kg/dia não houve diferença significativa (P>0,05) entre si e 

entre as formulações controles.   
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Figura 28:  Curva de parasitemia de camundongos infectados com 1 x 104 
tripomastigotas sangüíneos da cepa Colombiana de T. cruzi, tratados com diferentes 
formulações de BZ livre;nanocápsulas de licnofolida; licnofolida livre e controles 
 

 

4.7.2 Parâmetros biológicos obtidos da curva de par asitemia 

 

Os resultados obtidos pela análise da AUC de parasitemia de animais 

inoculados com a cepa CL de T. cruzi estão apresentados na Tabela 26 . Foi 

demonstrado que as formulações NC-LIC, LIC livre, BZ 25 e BZ 50 mg/Kg/dia 

levaram a redução significativa de parasitemia (P≤0,05) se comparadas aos 

grupos controle. Foi observado ainda que todos os animais (100%) tratados 
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com BZ 50 mg/Kg/dia e 50 % dos tratados com NC-LIC apresentaram 

parasitemia subpatente (Tabela 26 ).      

Em relação à sobrevida e tempo médio de sobrevida (Tabela 26 ) os 

grupos controles apresentaram tempo médio de no máximo 26 dias (C-NB) e 

no mínimo 20 dias (C-NT). Nos animais tratados com as formulações NC-LIC, 

BZ 25 e BZ 50 mg/Kg/dia, 100% dos animais apresentaram tempo médio de 

sobrevida superior a 100 dias, e 6 meses pós tratamento foram sacrificados 

para avaliações histopatológicas. Dos animais tratados com a formulação LIC 

livre, 6 animais sobreviveram por mais de 100 dias sendo também 

necropsiados 6 meses pós tratamento. Dois sobreviveram por um período de 

35 dias. Não houve diferença estatística em relação à sobrevida entre os 

grupos tratados com as formulações: NC-LIC, LIC livre e BZ 25 e 50 mg/Kg/dia.   

     

Tabela 26:  Área sob a curva, parasitemia, sobrevida e tempo médio de sobrevida dos 
animais infectados com cepa CL de T.cruzi e tratados com diferentes formulações  
 

DURANTE O TRATAMENTO   

Grupo 
(AUC x10 3)1 ± 

DP 

Nº de camun dongos 

com parasitemia  

subpatente/total    

Sobrevida/

total 2 

TMS3 (meses  ou 

dias)/ 

Nº sobreviventes 

C-NT 18412 ± 5611 0/8 0/8 20 

C-NB 20310 ± 6236 0/8 0/8 26 

C-DMA: PEG 15030 ± 6457 0/8 0/8 25 

NC-LIC 431,7 ± 479,7* 4/8 8/8 6 meses 

LIC Livre 5143 ± 401* 0/8 6/8 
6 meses/6 e 35 

dias/2 

BZ 25 mg/Kg/dia  1252 ± 160* 0/8 8/8 6 meses 

BZ 50 mg/Kg/dia  55,0 ± 17,5* 8/8 8/8 6 meses 
1 AUC= área sob a curva, com análise estatística realizada pelo teste de Kolmogorv Smirnov. 
*Indica diferença significativa em relação aos controles. 
DP = Desvio padrão  
2 Avaliada diariamente pelo menos até o 90o dia pós tratamento  
3 TMS= tempo médio de sobrevida. Análise estatística realizada pelo teste de log rank (Mantel-
Cox).#Indica diferença significativa dos grupos tratados em relação à formulação NC-LIC. 

Os resultados obtidos pela análise da AUC de parasitemia de animais 

inoculados com cepa Y de T. cruzi estão apresentados na Tabela 27 . Foi 

demonstrado que as formulações NC-LIC, LIC livre, BZ 25 e BZ 50mg/Kg/dia 

levaram a redução significativa da parasitemia (P≤0,05) se comparadas aos 

grupos controles. Não foram observadas diferenças significativas (P>0,05) 
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entre NC-LIC x BZ 25 e BZ 50 mg/Kg/dia respectivamente. Foi observado ainda 

que somente os animais tratados com a formulação NC-LIC apresentaram 

parasitemia subpatente (Tabela 27) .   

 

 

 

 

 

 
Tabela 27: Área sob a curva, parasitemia, sobrevida e tempo médio de sobrevida dos 
animais infectados com cepa Y de T.cruzi e tratados com diferentes formulações  
 

DURANTE E APÓS O TRATAMENTO   

Grupos 
(AUC x10 3)1 ± 

DP 

Nº de camun dongos 

com parasitemia 

subpatente/total 

Sobrevida/ 

total 2 

TMS3 (meses  ou 

dias)/Nº 

sobreviventes 

C-NT 7626 ± 1355 0/8 0/8 20 

C-NB 4663 ± 1455 0/8 0/8 27 

C-DMA: PEG 4810 ± 1305 0/8 0/8 26 

NC-LIC 362,5 ± 338,0* 4/8 8/8 6 meses 

LIC Livre 2397 ± 1279* 0/8 4/8# 6 m/4 e 40d/4 

BZ 25 mg/Kg/dia 1173 ± 1004* 0/8 8/8 6 meses 

BZ 50 mg/Kg/dia  177,5 ± 18,6* 0/8 8/8 6 meses 
1 AUC= área sob a curva, com análise estatística realizada pelo teste de Kolmogorv Smirnov 
*Indica diferença significativa em relação aos controles. 
DP = Desvio padrão  
2 Avaliada diariamente pelo menos até o 90o dia pós tratamento  
3 TMS= tempo médio de sobrevida. Análise estatística realizada pelo teste de log rank (Mantel-
Cox).#Indica diferença significativa dos grupos tratados em relação à formulação NC-LIC. 
 

Os grupos controles apresentaram tempo médio de sobrevida de no 

máximo 27 dias (C-NB) e no mínimo 20 dias (C-NT) como apresentados na 

Tabela 27.  Para os animais tratados com as formulações: NC-LIC, BZ25 e BZ 

50mg/Kg/dia, 100% dos animais apresentaram tempo médio de sobrevida 

superior a 100 dias, sendo necropsiados para avaliações histopatológicas 6 

meses pós tratamento. Em animais tratados com a formulação LIC livre foi 

ainda observado que 4 sobreviveram por mais de 100 dias sendo também 

necropsiados 6 meses pós tratamento.  
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Os resultados obtidos por análise da AUC de parasitemia para cepa 

Colombiana de T. cruzi estão apresentados na Tabela 28.  Foi demonstrado 

que as formulações NC-LIC, LIC livre, apresentaram redução significativa de 

parasitemia (P≤0,05) quando comparados às formulações BZ 25 e BZ 50 

mg/Kg/dia e em relação aos grupos controles. Além disso, os animais tratados 

com as formulações de BZ foram significativamente semelhantes aos grupos 

controles. 

Não foi detectado nenhum camundongo com parasitemia subpatente 

durante e após o tratamento com todas as formulações, incluindo os grupos 

controle (Tabela 28 ). 

 
Tabela 28:  Área sob a curva, parasitemia, sobrevida e tempo médio de sobrevida dos 
animais infectados com cepa Colombiana de T.cruzi e tratados com diferentes 
formulações.  
 

 

DURANTE E APÓS O TRATAMENTO 
 

Grupos 
(AUC x10 3)1 ± 

DP 

Nº de camu ndongos 

com parasitemia 

subpatente/total 

Sobrevida/ 

total 2 

TMS3 (meses  ou 

dias)/Nº 

sobreviventes 

C-NT 34760 ± 6718 0/8 0/8 49 

C-NB 30530 ± 8776 0/8 0/8 43 

C-DMA: PEG 28130 ± 5465 0/8 0/8 49 

NC-LIC 4864 ± 8682* 0/8 6/8 6 m/6 e 68 d/2 

LIC Livre 9016 ± 8634* 0/8         4/8 6 m/4 e 68 d/4 

BZ 25 mg/Kg/dia 23660 ± 1714 0/8 3/8 6 m/3 e 55 d/5 

BZ 50 mg/Kg/dia  19900 ± 1700 0/8 4/8 6 m/4 e 80 d/4 
1 AUC= área sob a curva, com análise estatística realizada pelo teste de Kolmogorv Smirnov. 
*Indica diferença significativa em relação aos controles. 
DP = Desvio padrão  
2 Avaliada diariamente pelo menos até o 90o dia pós tratamento  
3 TMS= tempo médio de sobrevida. Análise estatística realizada pelo teste de log rank (Mantel-
Cox).#Indica diferença significativa dos grupos tratados em relação à formulação NC-LIC. 
 

Os grupos controles apresentaram tempo médio de sobrevida de no 

mínimo 43 dias (CN-B) e no máximo 49 dias (C-NT e C-DMA: PEG), conforme 

mostrado na tabela 28 . Dos animais tratados com as formulações NC-LIC, 

75% apresentaram tempo médio de sobrevida superior a 150 dias. Dos 

tratados com BZ 25 mg/Kg/dia, somente 37,5% dos animais apresentaram 

tempo médio de sobrevida superior a 150 dias e dos tratados com BZ 50 
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mg/Kg/dia e LIC livre 50% dos animais apresentaram tempo médio de 

sobrevida superior a 150 dias. Todos os animais que apresentaram tempo 

médio de sobrevida superior a 150 dias continuaram vivos até 6 meses pós 

tratamento quando foram necropsiados para avaliações histopatológicas.  

Os gráficos conjuntos referentes a sobrevida dos animais infectados com 

as cepas CL, Y e Colombiana de T.cruzi respectivamente, estão apresentados 

na Figura 29. 
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Figura 29: Gráficos de sobrevida de camundongos infectados com 1x104 tripomastigotas sangüíneos da 
cepa CL, Y e Colombiana de T.cruzi, tratados com diferentes formulações: BNZ livre, LIC livre e 
encapsulado. Análise estatística realizada pelo teste de log rank (Mantel-Cox)  

 

 

 

4.7.3 Outros parâmetros biológicos obtidos da curva  de parasitemia 

 

Cepa CL 

Nos animais infectados com a cepa CL o PPP médio, representado na 

Tabela 29  foi de 6 dias para os grupos C-NT, C-NB, C-DMA: PEG, NC-LIC, LIC 

Livre. Foi observado diferença significativa (P ≤0,05) entre os grupos acima 

citados e os grupos tratados com BZ 25 e BZ 50 mg/Kg/dia que por sua vez 

foram semelhantes entre si. Os grupos controle apresentaram PP menor em 

decorrência da mortalidade dos animais esperada para esta cepa em 

camundongos, seguidos dos animais tratados com as demais formulações. A 

comparação do PP entre os demais grupos revelou que os animais tratados 

com o BZ 50 mg/Kg/dia apresentaram um valor significativamente menor do 

que os demais. Os grupos NC-LIC, LIC livre e BZ 25 mg/Kg/dia apresentaram 

resultados semelhantes para esta variável (Tabela 29). 

 

Tabela 29: Parâmetros biológicos resultantes das curvas de parasitemia de 
camundongos Swiss inoculados com cepa CL de Trypanosoma cruzi e tratados com 
diferentes formulações 

Grupos  PPP (±DP) PP (±DP) PMP x 103 (±DP) DPMP (±DP) 

C-NT 6,0 + 0 10,45 ± 3,454 2015± 1155 17,25+3,576 

C-NB 6,0 + 0 15,63 ± 2,722 3041± 490,22 22,00+2,673 

C-DMA: PEG 6,0 + 0    13,75± 3,526 2968 ± 420,922 19,63+3,701 

Cepa Colombiana 
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NC- LIC 6,0 + 0 24,38± 2,865 66,750 ± 63,704 21,13+10,37 

LIC LIVRE 6,0 + 0 29,00± 9,532 886,500± 759,136 26,13+4,883 

BZ 25 mg/Kg/dia 18,75+3,370* 
 
 

28,38± 8,141 246,136± 304,794 35,38+3,583 

BZ 50 mg/Kg/dia 18,88+3,357* 
 
 

14,88+ 2,997 27,000 ± 9,739 32,13+1,642 

 
C-NT (controle não tratado), C-NCB (controle nanocápsula branca), C-DMA:PEG (controle 
dimetilacetamida: polietilenoglicol 300), NC-LIC (nanocápsula de licnofolida), LIC livre 
(licnofolida livre), BZ 25 mg/Kg/dia e BZ 50 mg/Kg/dia (benznidazol) 
PPP = período pré-patente, PP = período patente, PMP = pico máximo de parasitemia e DPMP 
= dia do pico máximo de parasitemia expressos pela média + desvio padrão. 

 

Em relação ao PMP foi verificado que os grupos controles apresentaram 

resultados significativamente maiores que os animais tratados com as 

diferentes formulações. Este parâmetro foi semelhante entre os grupos NC-LIC 

e BZ 50 mg/Kg/dia, sendo estes valores significativamente menores que os 

observados nos animais trados com LIC livre e BZ 25 mg/Kg/dia (Tabela 29).  

Na análise do parâmetro DPMP foram observadas diferenças 

significativas (P≤ 0,05) entre os grupos controle e os tratados com as demais 

formulações. No grupo tratado com NC-LIC esta variável foi significativamente 

menor que o grupo BZ 25 e BZ 50mg/Kg/dia. Os resultados NC-LIC e LIC livre 

foram semelhantes entre si (Tabela 29).  

 

Cepa Y 

 

Nos animais infectados com a cepa Y o PPP médio, foi de 3 dias para 

todos os grupos controle, valor este muito semelhante aos grupos NC-LIC e 

LIC livre. Foi observado um maior (P≤0,05) PPP nos grupos de animais 

tratados com BZ 25 mg/Kg/dia e BZ 50 mg/Kg/dia em relação aos grupos NC-

LIC e LIC livre.  Verificou-se ainda diferenças significativas (P≤0,05) entre os 

grupos de animais tratados com BZ 25 e 50 mg/Kg/dia (Tabela 30).  

Em relação ao PP foi observado diferenças significativas entre os grupos 

controle (semelhantes entre si) e os grupos de animais trados com as demais 

formulações decorrente da mortalidade dos camundongos esperada para esta 

cepa nestas condições. Os animais tratados com NC-LIC apresentaram PP 

semelhante aos animais tratados com BZ 50. O grupo NC-LIC apresentou o 
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menor PP entre todas as formulações, com exceção dos grupos controle 

(Tabela 30 ). 

Em relação ao PMP todos os grupos controle foram semelhantes entre si 

e significativamente diferentes (P≤0,05) em relação aos grupos de animais 

tratados com as demais formulações. O grupo NC-LIC apresentou PMP 

semelhante aos animais tratados com BZ 25 e 50 mg/Kg/dia,  que por sua vez 

foram semelhantes entre si, e significativamente menor que nos animais 

tratados com LIC livre (Tabela 30 ). 

Em relação ao DPMP os tratamentos com BZ 25 e 50 mg/Kg/dia 

apresentaram resultados semelhantes entre si e significativamente menores 

(P≤ 0,05) que os observados nos animais tratados com as demais formulações 

(Tabela 30 ). 

 

 

Tabela 30 : Parâmetros biológicos resultantes das curvas de parasitemia avaliados em 
camundongos Swiss inoculados com cepa Y de Trypanosoma cruzi  

Grupos  PPP (±DP) PP (±DP) PMP x 103 (±DP) DPMP (±DP) 

C-NT 3,0 11,00 ± 1,069 1170 ± 337,548 8,500 ± 0,7559 

C-NB 3,0 10,25± 2,550 1662 ± 689,694 7,750 ± 0,4629 

C-DMA: PEG 3,0 9,625± 2,326 1791 ± 534,704 8,250 ± 0,4629 

NC- LIC 3,250± 0,4629 14,38± 5,365 167,0 ± 163,278  9,375 ± 0,7440 

LIC LIVRE 3,750 ± 0,463 25,63± 16,92 946,75 ± 541,02  10,25 ± 2,315 

BZ 25 mg/Kg/dia  6,250 ± 3,576 41,88± 12,65 216,75 ± 209,473 21,88 ± 4,257 

BZ 50 mg/Kg/dia  13,25 ± 2,053 19,75± 11,82 133,37± 246,210 17,25 ± 2,866 

C-NT (controle não tratado), C-NCB (controle nanocápsula branca), C-DMA:PEG (controle 
dimetilacetamida: polietilenoglicol 300), NC-LIC (nanocápsula de licnofolida), LIC livre 
(licnofolida livre), BZ 25 mg/Kg/dia e BZ 50 mg/Kg/dia (benznidazol) 
PPP = período pré-patente, PP = período patente, PMP = pico máximo de parasitemia e DPMP 
= dia do pico máximo de parasitemia expressos pela média + desvio padrão 
 

Cepa Colombiana 

 

Nos animais infectados com a cepa Colombiana o PPP foi semelhante 

nos grupos controle e nos grupos tratados com BZ livre em ambas as doses. 

Animais tratados com as formulações NC-LIC e LIC livre apresentaram PPP 

semelhantes entre si e significativamente maiores do que os tratados com BZ 

25 e BZ 50 mg/Kg/dia (Tabela 31).    
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O PP foi semelhante entre todos os grupos controle e os tratados com 

as formulações NC-LIC e LIC livre. Estes grupos apresentaram PP 

significativamente menor que os animais tratados com BZ 25 e 50 mg/Kg/dia os 

quais apresentaram resultados semelhantes entre si para este parâmetro 

(Tabela 31) . 

O PMP foi semelhante entre os grupos controles. O meso foi observado 

nos grupos de animais tratados com as formulações LIC livre e BZ 25 e 50 

mg/Kg/dia A formulação NC-LIC foi a que apresentou o menor valor para esta 

variável entre todas as formulações (Tabela 31).    

 O DPMP foi semelhante entre todos os grupos controle e os animais 

tratados com as formulações LIC livre e BZ 25 e 50 mg/Kg/dia. NC LIC 

apresentou o menor valor para esta variável (Tabela 31).    

 

 

 

Tabela 31 : Parâmetros biológicos resultantes das curvas de parasitemia avaliados em 
camundongos Swiss inoculados com cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi 

Grupos  PPP (±DP) PP (±DP) PMP x 103 (±DP) DPMP (±DP) 

C-NT 6,0 39,63 ± 1,069 3096 ± 352,139 42,13 ± 0,7559 

C-NB 6,0 33,25± 2,550 3042 ± 49,0139 35,38 ± 3,4629 

C-DMA: PEG 8,250 ± 0,70   39,88± 2,326 2699 ± 227,434 41,75 ± 2,4629 

NC- LIC 18,50± 1,062 24,38± 9,365 442,375 ± 73,4  24,33 ± 4,7440 

LIC LIVRE 13,13 ± 1,463 34,63± 16,92 1158 ± 541,02  39,25 ± 5,315 

BZ 25 mg/Kg/dia  8,625 ± 1,406 48,88± 12,65 1523 ± 1131 42,88 ± 9,257 

BZ 50 mg/Kg/dia  8,00 ± 0,5453 44,75± 11,82 1190 ± 890,32 37,25 ±12,866 

C-NT (controle não tratado), C-NCB (controle nanocápsula branca), C-DMA:PEG (controle 
dimetilacetamida: polietilenoglicol 300), NC-LIC (nanocápsula de licnofolida), LIC livre 
(licnofolida livre), BZ 25 mg/Kg/dia e BZ 50 mg/Kg/dia (benznidazol) 
PPP = período pré-patente, PP = período patente, PMP = pico máximo de parasitemia e DPMP 
= dia do pico máximo de parasitemia expressos pela média + desvio padrão,  
 

4.8 Eficácia terapêutica das diferentes formulações  

 

 Dos animais infectados pela cepa CL (Tabela 32)  apenas os animais 

tratados com as formulações NC-LIC, LIC livre e BZ 50 mg/Kg/dia 

apresentaram Hc negativa no 30º, 60º e 90º dias pós tratamento. O teste 

sorológico (ELISA) foi também negativo em 62,5% (5/8) dos animais tratados 
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com a formulação NC-LIC, em 16,5% (1/6) dos animais tratados com LIC livre e 

em 12,5% (1/8) dos animais tratados com BZ 25 mg/kg/dia. Apenas os grupos 

tratados com as formulações NC-LIC e BZ 50mg/Kg/dia apresentaram 50% e 

100% respectivamente dos animais com PCR negativas sendo estes os 

mesmos com Hc e sorologia negativas.   

Considerando o critério clássico de cura parasitológica estes resultados 

indicam que dos animais infectados com a cepa CL de T.cruzi houve cura em 

50% (4/8) dos camundongos tratados com as formulações NC-LIC e em 12,5% 

dos tratados com LIC livre. Nos animais tratados com a formulação BZ 25 e 50 

mg/Kg/dia foram observados índices de cura de 12,5% e 100% dos animais, 

respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
Tabela 32: Resultados de sobrevida, hemocultura, PCR e ELISA em camundongos 
Swiss infectados pela cepa CL de T.cruzi e tratados com diferentes formulações 
 
 

Grupos/Doses 
Nº de animais 

Sobreviventes/Total 
HC negativa/Total 

PCR 

negativa/Total 

ELISA  

negativa/Total 

  
30 

d.p.t1 

60 

d.p.t1 

90 

d.p.t1 

60 

d.p.t1 

90 

d.p.t1 
90 d.p.t1 
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1d.p.t= dias pós tratamento, NA= Não avaliado 

 

Metade dos animais infectados pela cepa Y (4/8) tratados com a 

formulação NC-LIC apresentaram Hc negativa 30 e 60 dias pós tratamento 

(Tabela 33) . No 90º dia pós tratamento um porcentual de 37,5% (3/8) dos 

camundongos apresentaram Hc negativa. Dos 8 camundongos tratados com a 

formulação BZ  50 mg/Kg/dia 25%  e 12,5% respectivamente, apresentaram Hc 

negativas no 60º e 90º dias pós tratamento. A avaliação da sorologia por ELISA 

de todos os animais tratados sobreviventes revelou 37,5% (3/8) dos animais 

tratados com a formulação NC-LIC, 16,5% (1/6) dos tratados com LIC livre e 

12,5% (1/8) dos tratados com BZ 50 mg/Kg/dia soronegativos. Em relação à 

PCR, 37,5% dos animais tratados com a formulação NC-LIC apresentaram 

resultado negativo. Todos os grupos tratados com as demais formulações com 

exceção dos controles apresentaram PCR positiva ou não foram avaliadas por 

apresentar parasitemia patente, prova evidente de fracasso terapêutico. 

 
 
 
 
 
 
Tabela 33: Resultados de sobrevida, hemocultura, PCR e ELISA em camundongos 
Swiss infectados pela cepa Y de T.cruzi e tratados com diferentes formulações 
1d.p.t= dias pós tratamento, NA= Não avaliado 

C-NT 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 

C-NB/10 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 

C-DMA: 

PEG/10 
0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 

NC- LIC/10 8/8 4/8 5/8 5/8 4/8 4/8 5/8 

LIC livre/10  6/8 0/6 0/6 2/6 0/2 NA 1/6 

BZ 25 

mg/Kg/dia/10 
8/8 0/8 0/8 0/8 NA NA 1/8 

BZ 50 

mg/Kg/dia/10 
8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 7/8 8/8 

Grupo/Doses 
Nº de animais 

Sobreviventes/Total 
HC negativa /Total  

PCR 

negativa/Total  

ELISA 

negativa/Total  

 
30 

d.p.t1 

60 

d.p.t1 

90 

d.p.t1 

60 

d.p.t1 

90 

d.p.t1 
90 d.p.t1 

C-NT 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 
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Dos animais infectados com a cepa Colombiana nenhum animal foi 

avaliado por Hc, ELISA  e PCR, pois todos apresentaram parasitemia patente 

durante e após o tratamento, indicando claramente persistência da infecção 

ativa. Houve sobrevida de 75% (6/8) dos animais tratados com NC-LIC e de 

50% (5/8) dos tratados com LIC livre, resultados estes equivalentes ou até 

melhores do observado em animais tratados com BZ 50mg/Kg/dia e 25 

mg/Kg/dia, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-NB/10 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 

C-DMA: 

PEG/10 
0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 

NC- LIC/10 8/8 4/8 4/8 3/8 3/8 3/8 4/8 

LIC livre/10 6/8 0/6 0/6 0/6 NA NA 1/6 

BZ 25 

mg/Kg/dia/10 
8/8 0/8 0/8 0/8 NA NA 0/8 

BZ 50 

mg/Kg/dia/10 
0/8 0/8 2/8 1/8 0/8 0/8 1/8 
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Figura 30: Perfil de gel de PCR representativo dos resultados obtidos de alguns 
camundongos Swiss infectados com as cepas CL e Y de T. cruzi e tratados com 
formulações BZ 50 mg/kg /dia e NC-LIC 60 dias pós tratamento.PM= peso molecular, 
BZ 50 CSW= camundongo Swiss infectado e tratado com formulação BZ 50 
mg/Kg/dia, NC-LIC CSW= camundongo Swiss infectado e tratado com formulação NC-
LIC 
 

Este gel de PCR representa apenas algumas das diversas amostras de 

sangue de camundongos infectados com cepas CL e Y de T.cruzi. Através da 
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observação deste gel todos os animais infectados com a cepa Y e tratados com 

a formulação BZ 50 mg/Kg/dia apresentaram PCR positiva. Dois animais 

infectados com a cepa CL e tratados com formulação NC-LIC apresentaram 

PCR negativa. Os animais infectados com a cepa Y e tratados com formulação 

NC-LIC também apresentaram PCR negativa sendo representados aqui por 

somente 3 animais (Figura 30) . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 DISCUSSÃO 
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Neste trabalho a lactona sesquiterpênica (LS) licnofolida LIC, 

previamente avaliada in vitro como ativa frente ao protozoário T.cruzi, agente 

etiológico da DCh, (Oliveira et al.,1996; Grael et al.,2005) foi reavaliada in vivo 

na sua forma livre e também associada a formulações de NC em modelo 

murino experimentalmente infectado. 

O comprimento de onda (λ) de 265nm foi selecionado para a detecção e 

a quantificação da LIC devido à maior seletividade frente aos excipientes 

utilizados nas formulações e frente aos solventes utilizados nas análises. O 

mesmo comprimento de onda foi selecionado anteriormente por Santos et al. 

(2003) na análise LIC pelo método de CLAE, quando foi utilizada eluição por 

gradiente e um maior tempo de corrida (60 min) maior que encontrado neste 

trabalho. No entanto, o comprimento de onda de 254 nm foi empregado por 

Maciel et al. (2006), utilizando eluição isocrática metanol: água (1:1). Estes 

autores observaram que, nestas condições cromatográficas a LIC apresentou 

um tempo de retenção, menor, de nove (9) minutos. Gobbo-Neto & Lopes 

(2008) desenvolveram um método para a extração e análise por HPLC-DAD de 

metabólitos secundários de folhas de L.ericoides. Este método analítico foi 

validado com 11 metabólitos secundários, incluindo a LIC, e bons resultados 

foram obtidos para cada parâmetro de validação que foram analisados através 

de um detector DAD posicionado a 270 nm. O gradiente de eluição empregado 

foi: solvente A: ácido acético aquoso a 2% (v/v); solvente B: acetonitrila 88%, 

10% de metanol e ácido acético 2% (v/v). No entanto, nesta condição 

cromatográfica a LIC apresentou um tempo de retenção de 101 minutos, muito 

superior ao otimizado neste presente estudo, no qual diferentes proporções de 

metanol: água em HPLC como fases móveis foram testadas. A combinação de 

metanol:água (60:40) proporcionou um pico simétrico e o tempo de retenção 

obtido para o LIC foi de 8,29 minutos. Este método para quantificação de LIC 

por eluição isocrática, com pequeno tempo de retenção permitiu a 

quantificação do analito com várias vantagens em comparação com os estudos 

previamente citados (Santos et al., 2003; Gobbo-Neto & Lopes, 2008).  

As análises obtidas, tanto por CLAE quanto por espectrofotometria por 

UV, apresentaram coeficiente de correlação linear dentro do preconizado para 

a validação de metodologia analítica (Brasil, 2003), R2=0,999, e valores de CV 
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inferiores a 5%, demonstrando uma correlação linear para as concentrações de 

entre 2-25 e 5-40 µg/mL para CLAE e UV, respectivamente. Esta faixa de 

linearidade se mostrou suficiente para análise da LIC em formulações de NC, 

sendo que as concentrações encontradas nas amostras quantificadas pela 

curva de calibração estudada. 

Nas análises de precisão e exatidão ambos os métodos apresentaram 

valores dentro do recomendado (Brasil, 2003) sendo, os valores de erro padrão 

relativos inferiores a 5% e a recuperação média na faixa de 95 a 105%, 

demonstrando assim uma precisão e exatidão adequadas aos dois métodos. 

  Os LQI obtidos foram de 2 e 5 µg/mL para CLAE e espectrofotometria no 

UV, respectivamente. De acordo com os resultados aqui obtidos, o CLAE 

mostrou-se mais sensível, permitindo a quantificação da LIC em formulações 

de NC em concentrações duas vezes menores do que o método de 

espectrofotometria de UV. Os resultados dos parâmetros de validação 

avaliados corroboram os dados de Santos et al. (2003) e Gobbo-Neto & Lopes 

(2008), seguindo a atual diretriz regulatória farmacêutica no Brasil (2003), para 

métodos analíticos por CLAE. A literatura não faz referência à quantificação de 

LS, entre elas a LIC por espectrofotometria por UV, a qual representa uma 

alternativa de custo inferior e rápida para determinação da LIC em 

concentrações que não excedam 5 µg/mL, sem a presença de interferentes da 

matriz. Assim, esta técnica pode ser utilizada para determinação da pureza da 

referida matéria prima. 

 

Quanto à associação da LIC com formulações de NC, o objetivo principal 

foi o aumento da dispersibilidade do ativo em água, uma vez que a substância 

é bastante hidrofóbica (LogP=5,01, ACD/Labs) e de baixa solubilidade em meio 

aquoso (9,22µg/mL). A associação da LIC com NC permite a administração 

parenteral por via intravenosa.  Sendo assim, nos estudos realizados neste 

trabalho foram analisadas NC carregadas de LIC e sem a presença de LIC 

(controles) em todas as concentrações trabalhadas. O diâmetro médio das 

partículas produzidas neste estudo foi compatível com os dados previamente 

descritos na literatura que mostram que as NC obtidas por nanoprecipitação 

apresentam diâmetro médio compreendido entre 200 e 300nm (Legrand et al., 
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1999; Mosqueira et al., 2006;  Assis et al., 2008). As NC apresentam um 

aspecto leitoso característico de suspensões coloidais nanométricas (Figura 

31). 

 

Figura 31: Representação esquemática das NC contendo a LIC. 

 

A escolha de um determinado vetor deve ser bem criteriosa, pois a 

retenção de uma substância dentro do carreador é amplamente determinada 

pela sua lipofilicidade e sua capacidade de difundir entre o sistema e o meio 

biológico. As NC são vetores de escolha para administração IV de fármacos ou 

substâncias altamente lipofílicas e solúveis na fase interna oleosa. Elas são 

vetores úteis para uso por via endovenosa em função de sua biodegrabilidade, 

estabilidade em meio biológico, principalmente no plasma, e pela baixa 

toxicidade dos polímeros do tipo PCL utilizado no presente estudo.  

O diâmetro médio das NC variou entre 260 e 300nm, sendo ainda 

observado aumento no tamanho das partículas para um carreamento de LIC 

em torno de 2 mg/mL (P<0,05). Verificou-se assim um aumento no tamanho 

das NC quando a concentração de LIC variou de 0 para 2 mg/mL. Estudos 

realizados anteriormente por nosso grupo descrevem resultados semelhantes 

aos aqui obtidos com a associação do antimalárico halofantrino (Leite et al., 

2007; Mosqueira et al., 2004; Mosqueira et al., 2006). Esse aumento é 

sugestivo da associação do LIC ao núcleo da NC o que determina um aumento 

de seu volume hidrodinâmico final. Já foi demonstrado (Torchilin et al., 2000) 

que nanopartículas com tamanho inferior a 300nm podem atravessar o 

endotélio e de se acumular em áreas com permeabilidade vascular aumentada 

Polímero 

Núcleo oleoso Tensoativo 
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em razão de processos inflamatórios e/ou infecciosos. Desta forma, as 

nanoestruturas produzidas nesse trabalho seriam potencialmente capazes de 

atingirem e se acumularem em focos infecciosos ou inflamatórios (Torchilin et 

al., 2000). 

O índice de polidispersão das NC reflete o perfil de homogeneidade na 

dispersão de tamanho hidrodinâmico das NC da amostra. As amostras de NC 

com concentrações de LIC de 0 a 2 mg/mL apresentaram baixos índices de 

polidispersão, caracterizando populações homogêneas em relação ao tamanho 

das partículas, com distribuição unimodal (Mosqueira et al., 2001; Malvern 

Inst.,2000, Scholes et al., 1993). Por outro lado, a formulação de 2 mg/mL 

apresentou um I.P próximo a 0,3. Optamos assim pela utilização da 

concentração de 1 mg/mL devido a melhor homogeneidade (I.P<0,3) o que 

possibilita sua utilização para administração IV com maior segurança, evitando 

a possibilidade de presença de agregados embólicos com tamanho superior a 

5 µm (Chorny et al.,2002). Além disso, partículas grandes são rapidamente 

reconhecidas pelo sistema fagocítico mononuclear sendo assim eliminadas da 

circulação sanguínea. 

O potencial zeta foi utilizado com o objetivo de detectar alterações na 

carga superficial das partículas devido à associação da LIC às NC. Sabe-se 

que valores absolutos de potencial zeta acima de 30mV levam à maior 

estabilidade das dispersões de nanopartículas devido à repulsão entre elas, 

evitando sua agregação (Legrand et al., 1999; Soppimath et al., 2001). O 

potencial zeta é afetado principalmente pelo poloxamer (um tensoativo não-

iônico que o reduz, em valor absoluto), pelos fosfolípides e pelos polímeros do 

tipo poliésteres que favorecem uma carga negativa na interface (Legrand et al., 

1999; Schaffazick et al., 2003). A adsorção de fármacos na superfície das 

nanoestruturas geralmente resulta em alterações dos valores do potencial zeta 

e também na estabilidade coloidal do sistema. Neste estudo, foram observados 

valores altamente negativos de potencial zeta para as formulações entre 0 a 2 

mg/mL com efeitos não significativos da concentração do fármaco sobre este 

parâmetro. Este resultado indica que nessa condição a maior parte da 

substância provavelmente encontra-se encapsulada no núcleo oleoso, sem 

influenciar a carga elétrica na interface. Esse potencial negativo é 
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provavelmente decorrente de ionização de grupos carboxílicos presentes no 

polímero, os quais se dissociam no meio dispersante, e também dos 

fosfolipídios utilizados. Um efeito similar sobre o potencial zeta foi observado 

anteriormente em nosso laboratório com a encapsulação de outra LS ativa 

contra T.cruzi, o EREC (Dorim, 2010).  

O potencial de superfície pode ainda influenciar a resposta biológica do 

vetor uma vez que após administração IV, carreadores coloidais convencionais 

que apresentam superfície hidrofóbica são rapidamente captados pelas células 

do SFM (Barratt, 2000). As características de superfície da partícula também 

podem alterar a reposta biológica do fármaco associado. Quando se 

administram intravenosamente sistemas de nanopartículas convencionais, 

estes são rapidamente removidos da circulação sanguínea pela ação das 

células do SFM, dificultando a chegada do fármaco ou substância ao sítio de 

ação. Por esta razão, diferentes estratégias têm sido propostas para modificar 

a distribuição in vivo das NC, baseadas principalmente na redução da 

hidrofobicidade da partícula.  

 O valor alto obtido na porcentagem de encapsulação da LIC nas NC 

reforça a hipótese de que a LIC encontra-se associada às NC em seu núcleo 

oleoso e/ou na superfície. O resultado da solubilidade da LIC em PBS reforça a 

possibilidade de associação deste ativo com os componentes oleosos das NC 

(Figura 31) . Outros autores também observaram efeitos similares com 

fármacos de baixa solubilidade aquosa como o diclofenaco, a indometacina, 

entre outros (Ammoury et al.,1991; Guterres et al., 1995; Barichello et al., 1999; 

Legrand et al., 1999; Barrat, 2000). Estudos realizados com o halofantrino 

demonstram uma porcentagem de encapsulação superior a 95% (Mosqueira et 

al., 2006; Leite et al., 2007) para esse fármaco, que apresenta um valor de 

logP=8,5 (Humberstone et al., 1996), demonstrando assim que o valor do 

coeficiente octanol/água (logP) pode ser um parâmetro útil na identificação de 

fármacos com potencial para uma encapsulação eficiente em NC poliméricas.     

O perfil de liberação apresentado para a LIC demonstra o efeito de 

redução da liberação produzida pelas NC se comparado ao perfil de dissolução 

da substância livre, estando de acordo com o descrito na literatura para 

sistemas vetorizados (Legrand et al., 1999; Couvreur et al., 2002; Hoarau et 
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al.,2004; Assis et al., 2008). A formulação de NC obtida não apresentou efeito 

“burst", ao contrário de várias formulações de NC, onde o fármaco encontra-se 

adsorvido a parede polimérica (Mosqueira et al., 2007). Este dado é mais uma 

evidência da associação preferencial da LIC com o núcleo das NC. A liberação 

lenta, porém praticamente completa da NC-LIC demonstra a presença de LIC 

associada ao núcleo oleoso das NC e a capacidade de reter essa substância. A 

presença de parede polimérica reduz a quantidade liberada permitindo a 

retenção da molécula no interior da partícula, mesmo sob diluição em PBS 

(Schaffazick et al., 2003). Os resultados obtidos com a cinética de liberação da 

LIC encapsulada corroboram com a lipofilicidade da substância intimamente 

associada ao núcleo oleoso, sua alta porcentagem de encapsulação, bem 

como a baixa solubilidade em PBS. 

 As imagens produzidas por MFA apresentaram boa resolução e 

forneceram uma visão tridimensional das NC, como descrito anteriormente 

(Assis et al., 2008, Leite et al., 2005). As análises de MFA mostraram partículas 

com tamanho uniforme, monodispersas e esféricas.   

Pela técnica de ECF que estima o tamanho médio a partir de volume 

hidrodinâmico das NC, foram observados tamanhos médios superiores em 

relação aos obtidos por MFA. Isto se explica pela desidratação das amostras 

analisadas por esta metodologia. Foi observado um achatamento das NC, 

determinado pela razão entre o diâmetro e sua altura na superfície da mica, de 

acordo com o previamente descrito na literatura (Assis et al., 2008). Este dado 

confirma a natureza vesicular das NC que possuem um núcleo fluido (Leite et 

al.,2006), o que dá flexibilidade à estrutura como um todo. Essa propriedade de 

achatamento da NC torna-se importante, na transposição de barreiras 

endoteliais, visando o extravasamento para tecidos e alvos específicos, 

especialmente no caso de tecidos infectados pelo T.cruzi. 

 

Avaliação in vivo  das formulações  

A demonstração da ação anti-T.cruzi da LS LIC em ensaios in vitro 

contra tripomastigotas sanguíneas realizada por (Oliveira et al., 1996, Chiari et 

al., 1996, Grael et al., 2005), motivou os estudos de sua eficácia in vivo 

utilizando modelo animal experimentalmente infectado.  
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As propriedades biológicas da LIC como ação anti-T. cruzi in vitro, e 

agora já sabida in vivo, pode ser atribuída provavelmente, à presença de 

estruturas carbonílicas α-β-insaturadas, tais como α-metileno-γ-lactona ou 

ciclopentenonas α-β-insaturadas, que reagem com nucleófilos, especialmente 

resíduos de cisteína (Figura 32) , existentes nos sítios ativos de enzimas 

envolvidas nestes processos (Schmidt, 1999; Picman, 1986), como também 

grupos tiol e amínicos dos sítios ativos de diversas enzimas (fosfofrutoquinase, 

glicogênio sintase, etc) e resíduos de sulfidrila de cisteína no DNA, que são 

alquilados irreversivelmente através da adição tipo Michael (Picman, 1986; 

Rüngeler et al., 1999). Estudo realizado por Oliveira et al. (1996) contra formas 

tripomastigotas sanguíneas in vitro em cepas de perfis de susceptibilidade ao 

tratamento diferentes (CL e Y), reforçaram a hipótese de que o grupo α-

metileno-γ-lactona, presente na molécula LIC associado à presença da 

ciclopentenona α-β-insaturada e do éster angelato, provavelmente seriam 

responsáveis pela atividade anti-T.cruzi desta LS.  Assim, os grupos existentes 

em sua estrutura considerados essenciais para a atividade citotóxica e 

antitumoral (Santos, 1989) supostamente explicariam a atividade biológica das 

LS (Rodriguez et al., 1976). 

É comum que a atividade contra T. cruzi seja também relacionada a uma 

atividade citotóxica, como por exemplo, os inibidores de cisteíno-proteases (Du 

et al., 2002), inibidores da biossíntese de purinas (Freymann et al., 2000; 

Garzoni et al., 2004; Montalvetti et al., 2001), provavelmente devido à redução 

da capacidade de multiplicação do parasito, similarmente ao que ocorre nas 

células tumorais. A LIC apresentou uma potente ação anti-carcinogênica, 

segundo estudo de Saúde et al. (1998), porém segundo Canalle et al. (2001)  a 

LIC apresenta citotoxicidade, atividade clastogênica, teratogênica e provoca 

alterações em cromátides em concentrações muito baixas  (in vitro acima de 0,2 

µg/mL  e in vivo em dose de 26,67 mg/kg). 

Assim, torna-se necessário buscar estratégias terapêuticas que possam 

viabilizar o uso deste ativo impedindo, no entanto, seus efeitos tóxicos. Desta 

forma, vetores de fármacos como as NC são capazes de incorporar a 

substâncias lipofílicas e direcioná-las para o alvo adequado de forma mais 

seletiva. Isto gera um aumento da concentração no alvo e a redução dos 
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efeitos tóxicos, efeitos estes buscados em infecções parasitárias intracelulares 

como é o caso do T. cruzi (Brener, 1973). Assim, por via parenteral, o fármaco 

poderá ser direcionado para as células hospedeiras do parasito, principalmente 

na fase aguda, onde particularmente, o T.cruzi, apresenta tropismo por 

fagócitos, tecido linfóide, miócitos, entre outros. Deste modo, espera-se que 

muitos efeitos adversos durante o tratamento possam ser contornados com o 

uso desta estratégia de direcionamento da LIC. 

A LS LIC é altamente citotóxica e o uso de nanocarreadores no 

direcionamento da sua distribuição dentro do organismo pode aumentar a 

eficácia terapêutica e permitir uma ação mais durável, através da liberação 

controlada da substância quando comparada com aquela produzida pela 

administração do fármaco livre. Além disso, as NC podem proteger a molécula 

ativa da degradação enzimática ou química em condições fisiológicas, 

especialmente no caso da LIC ser um eletrófilo altamente reativo. Neste 

trabalho, optou-se pelo uso de formulações de NC. Evidências comprovam o 

efeito protetor que estas formulações possuem em relação aos efeitos tóxicos 

produzidos por fármacos. A eficácia anti-T.cruzi do azólico albaconazol em 

formulação nanoestruturada e livre (em DMA:PEG) indicou que o uso de NC 

reduziu a intensidade dos efeitos colaterais (Barros,2007). Esses resultados 

indicaram que no caso do albaconazol, as NC foram eficazes na redução da 

toxicidade geral da droga como descrito por outros autores com outros 

fármacos (Leite et al., 2006; Mosqueira et al., 2004). 
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Figura 32: Produtos de licnofolida com resíduos de cisteína 
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Trabalhos anteriores indicaram que as LS podem perder sua atividade in 

vivo pela administração oral, embora tenham apresentado atividade in vitro 

(Dorim, 2010), uma vez que são susceptíveis de sofrerem degradação em 

meios ácidos (estômago) ou alcalinos (intestino). Diante disso, nesse trabalho 

foi escolhida a via IV para o primeiro ensaio in vivo com a LIC para 

determinação da eficácia anti-T. cruzi considerando ainda a ausência de 

eficácia in vivo nos resultados preliminares obtidos por Dorim (2010) em 

camundongos Swiss tratados por via oral com o EREC (LS) e que o mesmo foi 

ativo in vitro contra formas tripomastigotas sanguíneas (Oliveira et al., 1996, 

Chiari et al., 1996). Também, em estudos preliminares realizados por Paula et 

al. (2006) com algumas LS, o EREC livre por exemplo, não apresentaram 

eficácia pela via oral, sugerindo que a absorção desta no trato gastrointestinal 

(TGI) seja muito reduzida, ou que ocorra a sua degradação no TGI. Não 

existem trabalhos na literatura sobre a biodisponibilidade das LS, inclusive com 

a LIC, para uma avaliação comparativa, o que motiva novos estudos neste 

sentido.  

Foi escolhida a utilização de um polímero com características 

hidrofóbicas, no caso PCL, para veiculação da LIC e para administração pela 

via IV em camundongos.  Além disto, estas escolhas foram reforçadas pelo fato 

das NC serem carreadoras de escolha para administração IV de fármacos 

altamente lipofílicos, pois são constituídos por polímeros estáveis, com baixa 

toxicidade e capacidade de degradação no organismo.  

Inicialmente foi realizado um teste prévio de toxicidade das formulações 

administradas, pois os excipientes usados na formulação parenteral [DMA:PEG 

(40:60 v/v] podem ser tóxicos em determinadas doses (Krishna et al., 1993). 

Segundo estes autores, foi administrado halofantrino dissolvido em DMA:PEG, 

diluído posteriormente, em 16 vezes em glicose 5% para evitar toxicidade 

quando administrado por via IV. Segundo Leite et al. (2007) que trabalharam 

com este mesmo fármaco e excipientes, porém com a diluição dos mesmos em 

glicose 5% em apenas 5 vezes, não houve aparecimento de nenhum efeito 

adverso para o sistema cardiovascular, porém essa preparação era 

extemporânea, pois precipitava rapidamente, o que requeria o seu preparo 

imediatamente antes da administração. Outro estudo realizado por Barros 



Branquinho, R.T                                                                               Discussã o 

125 

 

(2007) utilizou o fármaco BZ 15mg/Kg/dia dissolvido em DMA:PEG. Estes 

solventes eram diluídos posteriormente, 3 vezes em glicose 10% sendo  

observadas reações adversas em camundongos, tais como, ataxia e parada 

cardíaca, possivelmente atribuídas a esses excipientes.  

Neste trabalho, a toxicidade da formulação LIC livre foi avaliada 

solubilizada nos solventes DMA:PEG e diluída 16 vezes  em glicose 5%. 

Nenhuma toxicidade foi avaliada nos animais tratados com NC-LIC e LIC livre, 

porém, nos tratados com a formulação BZ 1 mg/mL, que foi dissolvida em 

DMA:PEG e diluída 5 vezes em glicose, foram constatadas reações adversas 

decorrentes possivelmente dos solventes. Animais tratados com a formulação 

BZ 2 mg/mL apresentaram maior intensidade de reações adversas causadas 

possivelmente em função dos solventes.  

Nos tratamentos realizados, com a formulação NC-LIC administrada por 

via IV durante a fase aguda da infecção, foi observado aproximadamente 55% 

de cura entre os animais infectados com as cepas CL e Y de T.cruzi que 

apresentaram 100% e 50% de susceptibilidade ao BZ, respectivamente. Os 

percentuais de cura observados estão muito próximos dos relatados na maioria 

dos ensaios clínicos realizados em humanos, quando os índices de cura em 

tratamentos realizados durante a fase aguda da infecção ficam em torno de 60-

70% (Andrade et al., 1992; Galvão et al., 1993; Amato Neto, 1998). É 

interessante observar ainda que a maioria dos resultados dos trabalhos sobre 

quimioterapia experimental, nos quais camundongos são tratados durante a 

fase aguda, os índices de cura observados são semelhantes aos da 

quimioterapia humana (Toledo et al., 2004). Portanto, os achados neste 

trabalho indicam que o tratamento com a LIC encapsulada é promissor para 

estudos clínicos posteriores. 

É notável que a maioria das drogas testadas com atividade anti-T.cruzi 

só são eficazes in vitro (Buckner et al.,2001; Du et al.,2002; Urbina et al., 

2004), contrariamente ao observado neste trabalho. Além de demonstrarem 

toxicidade em modelos pré-clínicos em geral os compostos estudados não 

foram eficazes na fase crônica da infecção (Urbina et al.,2003 ; Rassi et 

al.,2007), ou não foram capazes produzir a cura parasitológica. Por outro lado, 
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eles produzem um aumento na sobrevivência dos animais (Urbina et al., 2003 

b; Rivarola et al., 1999; Lo Presti et al., 2004). 

Numa revisão realizada por Urbina et al. (2009a) foram citados vários 

fármacos azólicos, dentre eles, o posaconazol e, recentemente, os 

bisfosfonatos comercializados (por exemplo, pamidronato, ibandronato), que 

são candidatos promissores para os ensaios clínicos para DCh (Urbina et 

al.,2007. 

 Um estudo pioneiro sobre drogas testadas pela via IV, a qual foi 

utilizada neste trabalho, (Urbina et al.,1999) mostrou que sete doses diárias de 

pamidronato dissódico (IV, 10 mg/kg/dia) em camundongos albinos NMRI 

infectados com a cepa Y levou a uma redução da parasitemia. A hipótese dos 

autores é que a presença do cálcio e pirofosfato-acidocalcisomes são 

provavelmente responsáveis para o alvo seletivo de bifosfonatos sobre o 

parasita in vivo. Em estudo mais recente realizado por Gazoni et al. (2004), 

foram avaliadas sete doses diárias e a dose de 1 mg/kg (IV) de risedronato 

apresentou atividade anti-osteoclástica 50 vezes maior em relação ao efeito 

anti-T.cruzi. Entretanto, este fármaco apresentou menor atividade anti-

amastigota em relação ao pamidronato em camundongos infectados com a 

cepa Y. A acentuada redução na parasitemia (>90%) e uma aumento da 

sobrevida dos animais tratados foi também encontrada. Doses mais elevadas  

de risedronato (acima 10 mg/kg/dia) levaram uma maior redução na 

parasitemia e na mortalidade. Porém não foi mostrado nestes estudos cura 

parasitológica com as drogas testadas contra os camundongos infectados com 

a cepa Y, evidenciando mais uma vez o resultado promissor do nosso trabalho 

que os animais tratados com a formulação NC-LIC IV na dose 2,0 mg/Kg/dia 

por 10 dias  e infectados com a cepa Y apresentaram 50% de cura. 

  Bouzahzah et al. (2005) exploraram o efeito de baixas doses de 

risedronato (SC, 25-40 mg/kg, 3 vezes por semana) em camundongo CD1  

infectado com a cepa Brasil durante 40 dias. Os níveis de parasitemia 

diminuíram, embora a patologia miocárdica e a dilatação do ventrículo direito 

tenham sido mantidas inalteradas e a infecção não foi erradicada. Quando 

administrado durante 25 dias (SC, 50-100 g/kg, 3 vezes por semana) em 

camundongos Black/c C57 infectados com a cepa Tulahuen, nenhuma 
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alteração na mortalidade foi detectada. A aprovação para comercialização dos 

bifosfonatos está de acordo com a regulamentação da Food and Drug 

Administration (FDA) e os estudos pré-clínicos estão suficientemente apoiados 

para utilização de pró-farmácos em modelos animais para tratamento da DCh.  

No entanto, recentemente, graves complicações agudas, como ocular, 

reação inflamatória sistêmica, desequilíbrio eletrolítico, síndrome nefrótica, 

insuficiência renal foram associados à administração IV de bifosfonatos. Em 

2003, a osteonecrose das maxilas e necrose avascular do quadril estava 

associada ao uso de bifosfonatos e foram descritas como a primeira reação 

adversa a longo prazo associada a   farmacoterapia por via IV. Além disso, eles 

reaparecem vários meses ou anos após a descontinuação da terapia. Em vista 

das centenas de casos relatados em todo o mundo (Cremers et al., 2005; 

Migliorati et al., 2006 ), estas reações são consideradas como potencialmente 

importantes. Assim, a administração exige a intervenção de um sólido sistema 

de saúde capaz de interferir no caso de ocorrência de efeitos colaterais, nem 

sempre disponíveis ou acessíveis à população. Finalmente, a atividade 

tripanocida deste composto foi apenas avaliada na fase aguda da infecção em 

camundongos e com a administração parenteral de várias doses. A absorção 

oral foi extremamente baixa, dificultando a biodisponibilidade das drogas e o 

IC50 relativamente elevado para amastigotas (Szajnman et al., 2001) o que 

sugere a necessidade de administração de  altas doses por via IV em seres 

humanos para atingir concentrações terapêuticas.  

Neste complexo cenário, os principais desafios na farmacoterapia da 

DCh são: (a) a redução da frequência de administração do tratamento para 

melhorar o cumprimento e aderência, (b) a utilização de menores doses para 

prevenir os efeitos adversos e (c) diagnóstico mais preciso e rigoroso. Na DCh, 

a membrana plasmática e ou microambiente complexo das  células 

hospedeiras impedem a “entrega” maciça e seletiva de agentes tripanocida 

para os ninhos de amastigotas. Aliado a este fato, seletividade, é um objetivo 

principal, se as doses terapêuticas são igualmente tóxicas. Devido à natureza 

disseminada do T. cruzi (os parasitos são distribuídos nas membranas de 

células das mucosas, músculo cardíaco, músculo esquelético e liso, e células 

gliais). Sendo assim, a droga ideal deve apresentar um elevado volume de 
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distribuição (Vd) e meia vida plasmática longa, ser eficaz tanto durante a fase 

aguda como crônica (Strosberg et al., 2007).  

As NC têm aparentemente a capacidade de alcançar a superfície de 

células alvo e tecidos conferida pela sua capacidade de superar as barreiras 

intracelulares e entregar maciçamente droga tripanocida em baixa 

concentração e continuadamente, reduzindo a sua concentração na circulação 

sangüínea e não nos tecidos alvos onde o parasito realiza o seu ciclo 

intracelular. Portanto, os alvos de uma quimioterapia para DCh seriam formas 

tripomastigotas circulantes (facilmente acessíveis para o fármaco durante a 

fase aguda) e os amastigotas intracelulares (indiretamente e restritamente 

acessíveis para NC) representando ambos alvos em potencial para a ação dos 

fármacos. 

Muitos autores têm demonstrado a ocorrência de diferentes graus de 

susceptibilidade entre cepas de T.cruzi que circulam nas diferentes regiões 

geográficas e em diferentes hospedeiros (Andrade et al., 1985; Filardi &Brener, 

1987; Andrade et al., 1992). Filardi & Brener (1987) estabeleceram 

experimentalmente que as cepas de T.cruzi seriam classificadas como 

resistentes quando os camundongos inoculados apresentavam índices de cura 

variando entre 0 e 40%, parcialmente resistentes quando a taxa de cura 

variava de 41 e 60% e sensíveis quando os índices de cura nos camundongos 

tratados foram maiores que 61%. De acordo com esses trabalhos 35,58% das 

cepas estudadas eram resistentes e 58,65% sensíveis ao tratamento com BZ 

(Andrade et al., 1985; Filardi & Brener, 1987; Andrade et al., 1992; Toledo et 

al., 1997 ).  

Em relação à formulação BZ (fármaco de referência) utilizada neste 

trabalho, não há na literatura nenhum registro sobre sua administração por via 

IV em animais experimentalmente infectados e nem em triagem clínica. 

Quando outras substâncias ou fármacos foram testados utilizando a via IV in 

vivo, em infecções com T.cruzi, não há menção sobre o uso do BZ como 

fármaco de referência (Garzoni et al.,2004; Urbina et al., 1998) que permita 

comparações com os resultados aqui obtidos. 

Nos camundongos infectados com a cepa CL de T.cruzi (sensível ao 

tratamento com BZ) verificou-se cura parasitológica em 62,5% dos animais 
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tratados com a formulação NC-LIC e em 100% dos animais tratados com a 

formulação BZ 50 mg/kg/dia. Este último dado está de acordo com os estudos 

de Andrade et al., (1985); Filardi & Brener (1987); Andrade et al. (1992)  que 

demonstraram a sensibilidade desta cepa ao BZ, cujo índice de cura alcança 

100% dos animais. Porém, vale ressaltar, que convencionalmente, a 

administração do fármaco BZ nestes estudos supracitados foram realizados 

com o fármaco em suspensão e administrado por via oral em doses de 100 

mg/Kg/dia durante 20 dias consecutivos. O estudo aqui realizado com o BZ foi 

feito por via IV com dose de 50 mg/Kg/dia, por um período de apenas 10 dias 

consecutivos, levando a um eficácia terapêutica equivalente ao tratamento 

clássico, utilizado como referência em modelo murino (Filardi e Brener,1987). 

Em relação à parasitemia e sobrevida, os resultados obtidos revelaram 

que os animais infectados com a cepa CL (sensível ao BZ) e tratados com as 

formulações BZ 50mg/Kg/dia IV e NC-LIC IV por 10 dias, apresentaram maior 

redução da parasitemia em relação ao LIC livre. Além disso, a parasitemia 

tornou-se subpatente ao longo da fase aguda em 100 e 50% dos animais 

respectivamente, e com 100% de sobrevida ao longo de todo o período de 

acompanhamento (até 6 meses). Já nos animais infectados com a cepa Y, a 

parasitemia e sobrevida dos animais tratados com BZ 50 mg/kg/dia e NC-LIC 

revelaram resultados semelhantes.  Apenas os animais tratados com NC-LIC 

(50%) apresentaram parasitemia subpatente ao longo de todo o período de 

avaliação em relação aos tratados com BZ 50mg/Kg/dia, que apresentaram 

parasitemia patente (100%). O mais interessante é que nos animais infectados 

com a cepa Colombiana (100% resistente ao BZ) o tratamento com NC-LIC 

reduziu significativamente a parasitemia e causou o aumento significativo da 

sobrevida em relação aos tratados com BZ 25 e 50 mg/kg/dia avaliados até o 

sexto mês de infecção.  

Os achados do presente trabalho podem ser considerados comparáveis 

e em alguns casos, provavelmente mais positivos do que os encontrados por 

Molina et al., (2000a) que demonstrou elevada sobrevida em camundongos 

Swiss infectados por diferentes cepas de perfis diferentes de susceptibilidade 

ao BZ. O resultado mais interessante daqueles autores foi encontrado em 

camundongos infectados com a cepa Colombiana e tratado com o azólico 
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posaconazol (SCH 56592) em dose de 20mg/Kg/dia por 20 dias consecutivos 

(400 mg/Kg) sendo a avaliação da sobrevida neste estudo feita até 60 dias 

após infecção. Para os animais sobreviventes foi realizado um novo esquema 

terapêutico, com doses de manutenção a fim, de impedir a recidiva da infecção. 

Nesta fase do estudo os animais recebiam a dose de 560mg/Kg totais de 

posaconazol (28 dias) em semanas alternadas. Estes animais foram avaliados 

por até 113 dias pós-infecção, e mais uma vez, foi verificado maior sobrevida 

nos animais infectados com esta cepa e com as cepas CL e Y em relação 

aqueles tratados com BZ. 

Nossos resultados demonstraram que com um esquema terapêutico 

muito mais simples foram obtidos resultados preliminares muito satisfatórios 

uma vez que os animais tratados com as formulações de LIC livre e NC-LIC 

foram acompanhados por até 6 meses pós tratamento quando então foram 

necropsiados, que as doses totais de LIC para o tratamento proposto foram de 

20mg/Kg/10 dias, enquanto que para o BZ foram de 250 e 500 mg/Kg/10 dias, 

e o que o tratamento clássico (Brener e Filardi, 1987) foi de 2000 mg/Kg/20dias 

indicando a alta potência deste novo candidato para a terapêutica da DCh.  

Sabe-se que a eficácia terapêutica é diretamente proporcional à área 

sob a curva em termos de concentração plasmática X tempo. Desta maneira, 

as propriedades farmacocinéticas do LIC parecem ter sido melhoradas com a 

encapsulação, o que provavelmente manteve doses sanguíneas por maior 

tempo, efeito este, que resultou em maior eficácia em relação ao LIC livre. 

Estes aspectos precisam ser mais profundamente investigados em trabalhos 

futuros. Faz-se então necessário e justificável o estudo de novos esquemas 

terapêuticos envolvendo esta lactona sesquiterpênica e até mesmo sua 

associação com outros fármacos. 

Todos estes dados demonstram claramente uma maior atividade da 

formulação NC-LIC sobre o parasito e ainda, seu efeito prolongado após o 

período de administração da formulação, a qual tem como um dos objetivos e 

característica a liberação lenta e continuada da LIC. Ressalta-se ainda que 

também a LIC livre foi capaz de apresentar melhores resultados no controle e 

redução da parasitemia em relação aos resultados do tratamentos com BZ. 
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Inicialmente os resultados sugeriam que os tratamentos com BZ 

ofereciam melhores resultados que as demais formulações na infecção por T. 

cruzi com as cepas CL e Y. No entanto, nas infecções com a cepa Colombiana, 

protótipo de cepa resistente ao BZ foi verificado que o tratamento com NC- LIC 

apresentou um maior efeito tripanostático acompanhado ainda de maior 

sobrevida dos animais. Os demais dados referentes à curva de parasitemia tais 

como o PPP, PP, PMP e DPMP dos grupos tratados com as diferentes 

formulações refletiram estes mesmos efeitos tripanostáticos ou de supressão 

ou de eliminação da parasitemia acima comentados.  

Torna-se importante mencionar que cepa Y é de multiplicação rápida em 

camundongos apresentando elevada parasitemia já no 7º dia de infecção após 

o que inicia a mortalidade progressiva, enquanto que nos infectados com a 

cepa CL e Colombiana, o aumento da parasitemia é mais lento e gradativo ao 

longo da infecção com ocorrência de mortalidade mais tardia entre 20 e 50 dias 

de infecção, respectivamente (Silva e Nussenzweig, 1953; Frederici et al., 

1964). 

Tendo em vista estes resultados obtidos durante a fase aguda o trabalho 

prosseguiu no sentido de tentar verificar mais tardiamente ao longo da fase 

crônica da infecção, a eficácia terapêutica. Para tal empregamos os critérios de 

cura clássicos representados pela Hc e os testes sorológicos de ELISA. 

Metade dos animais (50%) infectados as cepas Y e CL e tratados com 

as formulações NC-LIC apresentaram Hc negativa na fase aguda da infecção. 

O contrário aconteceu com todos os animais infectados com cepa Colombiana 

e tratados com todas as formulações (NC-LIC, LIC Livre, BZ 25 e 50 

mg/Kg/dia). Observou-se Hc negativa na fase aguda da infecção em todos os 

animais infectados com as cepas Y e CL tratados com a formulação BZ 50 

mg/Kg/dia . Hc positiva foi detectada nos animais infectados com a cepa CL e 

tratados com as formulações BZ 25 mg/Kg/dia e  LIC livre. Em relação aos 

animais infectados com a cepa Y, a Hc detectou falha terapêutica em todos os 

animais tratados com as formulações BZ 25 e 50 mg/Kg/dia e LIC livre. Deve-

se entretanto, considerar que a Hc não deve ser usada isoladamente como 

controle de cura da fase aguda da infecção pelo T. cruzi, inclusive no modelo 

murino, uma vez que sua sensibilidade é dependente do nível da parasitemia 



Branquinho, R.T                                                                               Discussã o 

132 

 

relacionado à população do parasito envolvida na infecção como já observado 

por Toledo et al. (2002) e Lana et al. (2000). Ao contrário de outros autores, 

Filardi & Brener (1987) e Toledo et al. (1997) obtiveram elevada sensibilidade 

da Hc na verificação de cura em animais infectados com diferentes cepas do T. 

cruzi e tratados na fase aguda da infecção o que possivelmente se deve ao fato 

de que o volume de sangue coletado para exame é relativamente maior do 

usualmente coletado em outros modelos animais de maior porte e que estas 

cepas são de maior virulência. 

 Os resultados de Hc aqui obtidos apresentaram elevada correlação com 

os testes sorológicos. Assim os resultados deste estudo estão de acordo com 

os resultados encontrados nos trabalhos anteriormente mencionados para as 3 

cepas estudadas (CL,Y e Colombiana).  

Nossos dados indicam claramente que a interpretação dos resultados 

negativos da Hc como controle de cura de animais infectados são bastante 

seguros quando comparados ao teste de PCR e sorologia empregados como 

critérios de cura na avaliação da eficácia terapêutica ou seja, os mesmos 

camundongos que apresentaram Hc negativa também apresentaram a PCR 

negativa. Apesar deste método parasitológico ser mais sensível que a Hc e o 

xenodiagnóstico, (Britto et al, 2001) no contexto da avaliação terapêutica em 

modelo murino, os resultados obtidos com esta metodologia precisam ser 

avaliados com cuidado. Campos et. al. (2002) e demonstraram que a PCR é 

capaz de detectar um único tripomastigota sangüíneo em 500µL de sangue. 

Entretanto, Camandoroba et al. (2003) não verificaram a mesma eficiência da 

PCR no controle de cura após tratamento de animais infectados com a cepa 

Colombiana do T. cruzi. Os autores observaram que somente 37% das 

amostras de animais que apresentaram positividade por outros métodos 

parasitológicos (subinoculação e Hc) foram positivas pela PCR.  

Essas discrepâncias podem ser provavelmente decorrentes de 

diferenças nos protocolos experimentais usados para realização da PCR. Por 

conseguinte, a PCR deve ser utilizada como um método complementar a 

outros testes parasitológicos, quando pequenos volumes de sangue são 

individualmente analisados (Campos et al., 2002; Araújo et al., 2000). Devemos 

considerar, portanto que este problema se minimiza em animais de pequeno 
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porte como em camundongos dos quais um volume de cerca de 0,4 a 0,5 mL  e 

correspondente a cerca de 1/3 de sangue do animal é coletado. Segundo 

alguns autores na avaliação da eficácia terapêutica, um resultado de PCR 

positiva indica fracasso terapêutico, mas resultado negativo de uma única 

avaliação deve ser analisado à luz de outras metodologias executadas em 

paralelo uma vez que a possibilidade de falso negativo existe em função da 

parasitemia e de outros problemas inerentes à técnica. 

Os dados obtidos na sorologia convencional pela ELISA demonstraram 

que a aplicação dessa técnica foi realizada em amostras de soro coletadas três 

meses após término do tratamento e para os animais infectados com a cepa 

CL todos os animais tratados com a formulação BZ 50 mg/Kg/dia apresentaram 

sorologia negativa. Em relação aos animais infectados com as cepa Y e 

Colombiana, tal fato não foi averiguado. Apenas animais tratados com a 

formulação NC-LIC apresentaram um grande número de animais com sorologia 

negativa. Foi observado que alguns animais que apresentaram exames 

parasitológicos positivos foi negativo nos testes sorológicos. Discordância 

semelhante entre os resultados desses testes já foi também relatada em 

humanos por Martins-Filho et al. (1995) e Gomes et al. (1999) e, 

provavelmente, deve estar relacionada às limitações da técnica e variabilidade 

do hospedeiro.  

Os resultados obtidos neste trabalho indicam que a formulação 

nanoestruturada, NC contendo a LS LIC apresentou potencial atividade 

tripanocida, sendo capaz de induzir cura parasitológica em camundongos 

infectados com as cepas CL e Y de T.cruzi além de aumentar a sobrevida e 

reduzir a parasitemia dos animais infectados com a cepa Colombiana (100% 

resistente a BZ). Além disso, estes resultados foram obtidos utilizando-se um 

esquema terapêutico de curto prazo e em doses muito baixas da substância 

ativa LIC (2,0 mg/Kg por 10 dias) que oferece vantagens para o hospedeiro.  

Entendemos que qualquer avanço observado, tanto na cura 

parasitológica bem como na redução da parasitemia, aumento da sobrevida e 

redução das lesões devem ser considerados relevantes, principalmente se 

observados com cepas de alto padrão de resistência aos compostos 

convencionalmente empregados na quimioterapia humana. Neste sentido, 
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amostras de tecidos e órgãos dos camundongos aqui tratados foram obtidas 

para posteriores estudos do parasitismo tecidual e alterações histopatológicas, 

pois alguns trabalhos experimentais (Andrade et al. 1992) e em humanos 

(Sosa-Estani e Segura, 1998; Lana et al., 2009) têm revelado em animais 

tratados não curados uma redução das lesões e alterações eletrocardiográficas 

respectivamente.   

Novos experimentos com a formulação farmacêutica aqui estudada 

devem ser realizados com esquemas terapêuticos mais prolongados na 

tentativa de aumentar a eficácia terapêutica e atingir cura parasitológica de 

animais infectados com cepas de perfil de resistência ao BZ inclusive durante a 

fase crônica da infecção.    
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• Foi possível isolar e caracterizar a LS LIC dos fracionamentos cromatográficos 

realizados a partir das frações AcOEt obtidas do extrato etanólico bruto das 

partes aéreas de Lychnophora trichocarpha spreng.  

 

• Este trabalho desenvolveu duas novas técnicas para quantificação da LIC em 

formas farmacêuticas nanoestruturadas utilizando a CLAE e espectrofotometria 

no UV, sendo a primeira recomendada para a avaliações que requerem 

sensibilidade de quantificação de até 2 µg/mL em matrizes complexas, como as 

formulações farmacêuticas nanoestruturadas. Em contrapartida, a técnica por 

UV constitui uma alternativa de menor custo para quantificação da LIC na 

matéria prima e para verificação da pureza dos isolados, ou mesmo em formas 

farmacêuticas nanoestruturadas com sensibilidade de quantificação reduzida. 

Além disso, com o desenvolvimento e a validação da LIC pelos dois métodos 

foi possível determinar a LIC com relação ao seu teor, eficiência de 

encapsulação e cinética de liberação a partir das NC. 

 

• Foram desensolvidas NC poliméricas estáveis contendo LIC, monodispersas, 

com tamanho médio variando entre 190 e 300nm, produzidas pelo método de 

nanoprecipitação, que é rápido, de fácil execução e possível de ser 

transponível para escala industrial.  As NC continham concentrações de LIC 

entre 1 e 2 mg/ml e foram avaliadas pelos parâmetros físico-químicos: tamanho 

por ECF, I.P e potencial zeta. Assim com a incorporação da LIC em um sistema 

nanoestruturado foi possível aumentar a dispersão da LIC em água, facilitando 

sua administração in vivo por via parenteral. 

 

• A LIC de natureza lipofílica foi efetivamente associada à NC de poli-ε-

caprolactona e as formulações se mantiveram estáveis durante os 

experimentos in vivo. LIC foi encapsulado com rendimentos de encapsulação 

próximos de 100% avaliados tanto pelos métodos CLAE, quanto UV o que 

indica que o sistema foi adequado para associação da LIC. 

 

• A MFA foi uma técnica considerada precisa para determinar a variabilidade na 

relação diâmetro/altura devido às deformações das NC. A AFM permitiu 
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observar as NC com relação a sua morfologia além de permitir determinar o 

tamanho e evidenciar a capacidade de achatamento das NC. 

 

• O BZ foi isolado e purificado a partir de comprimidos de Rochagan®, 

caracterizado e quantificado em solução, avaliado por CLAE e ponto de fusão 

para ser utilizado por via IV na atividade anti T.cruzi em camundongos 

comparativamente à LIC livre e nanoencapsulada. As soluções de BZ 

mantiveram-se estáveis a temperatura ambiente e com baixa toxicidade para 

os animais. 

 

• Em animais infectados com a cepa CL e Y de T.cruzi foi detectada redução 

significativa da parasitemia, bem como os demais parâmetros dela derivados 

tais como PPP, PP, DPMP, e PMP tratados com a formulação NC-LIC e BZ 50 

mg/Kg/dia. Já nos animais infectados com a cepa Colombiana que exibe um 

perfil de susceptibilidade ao BZ de 100% de resistência, houve uma clara e 

evidente redução da parasitemia em relação aos animais tratados com a 

formulação NC-LIC seguida da formulação LIC livre e ainda significativamente 

maior do observado com o tratamento com BZ 25 e BZ 50mg/kg/dia. 

 

• Animais infectados com a cepa CL e Y de T.cruzi tratados com as formulações 

NC-LIC, BZ 25 e 50 mg/Kg/dia e praticamente todos tratados com LIC livre 

sobreviveram até o 6º mês de infecção quando foram necropsiados para 

avaliações histopatológicas. Os animais infectados com a cepa Colombiana e 

tratados com a formulação NC-LIC também sobreviveram até o 6º mês de 

infecção e apresentaram maior sobrevida em relação aos tratados com as 

formulações de BZ aqui utilizadas.  

 

 

• Os animais infectados com a cepa CL de T.cruzi apresentaram 50% de cura 

parasitológica quando tratados com a formulação NC-LIC e 100% de cura 

quando tratados com BZ 50 mg/Kg/dia. Em relação aos animais infectados com 

a cepa Y foi observada cura parasitológica em 50% dos animais tratados com a 

formulação NC-LIC, o que não foi observado com as soluções de BZ, e 
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semelhante ao observado no tratamento convencional com este composto 

(100mg/kg/oral/20 dias consecutivos). Em animais infectados com a cepa 

Colombiana não foi averiguado cura parasitológica com nenhuma das 

formulações estudadas. 

 

• Em geral houve grande concordância de resultados entre os testes de Hc, PCR 

e sorológico convencional de ELISA na avaliação da eficácia terapêutica em 

camundongos tratados com as diferentes formulações. Os mesmos animais 

que apresentaram Hc negativa também apresentaram PCR e ELISA negativas.  

 

• Provavelmente as NC permitiram controle da liberação da LS LIC no sangue, o 

que possivelmente repercutiu na melhoria das propriedades farmacocinéticas 

da LIC. 

 

• Por fim, vale enfatizar como perspectiva, a importância de se avaliar já na fase 

pré-clínica formulações diferenciadas, visando melhorar o regime posológico e 

as propriedades farmacocinéticas, reduzir a toxicidade das diferentes drogas 

em fase de desenvolvimento e avaliação biológica, sob o risco de se descartar 

previamente substâncias com alto potencial terapêutico, mas inadequadamente 

formuladas. 
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