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RESUMO 

 

A epidemia do Zika vírus (ZIKV) que ocorreu em 2015 e 2016, despertou um grande 
interesse de pesquisadores de instituições de saúde pública no Brasil e no mundo, 
especialmente em função do vírus ocasionar microcefalia, síndrome de Guillain-
Barré e outras complicações neurológicas. O objetivo deste estudo foi avaliar 
primeiramente a citotoxicidade de uma série com dezesseis compostos em células 
de rim de embrião humano (HEK-293) e, posteriormente, testar a atividade antiviral 
dos compostos mais ativos. Dentre os compostos analisados, três moléculas (3g, 3h 
e 3i) não apresentaram toxicidade para as células HEK-293. A avaliação da 
citotoxicidade foi determinada pela concentração das bis-naftoquinonas capazes de 
matar 50% das células (CC50), utilizando três metodologias: o sal tetrazólico 3-(4,5-
dimethylthiazol-2yl)-2,5 diphenyl tetrazolium bromide (MTT), o vermelho neutro (VN) 
e o cristal violeta (CV). As células foram tratadas com diferentes concentrações das 
bis-naftoquinonas (3,125 µM; 6,25 µM; 12,5 µM; 25 µM; 50 µM e 100 µM). Os 
resultados do CC50 obtidos foram: MTT (3g = 355 ± 2,4; 3h = 355 ± 2,3; 3i = 325 ± 
1,6); VN (3g = 365 ± 3,3; 3h = 345 ± 2,7; 3i = 347 ± 1,8); CV (3g = 371 ± 1,1; 3h = 
375 ± 1,0; 3i = 355 ± 1,5). A avaliação da atividade antiviral das moléculas, frente 
uma amostra selvagem de Zika vírus, da variante brasileira BRAZIL-ZKV 2015 
(GenBank: KU497555.1) foi testada, por ser uma cepa circulante no país. A 
concentração das bis-naftoquinonas capaz de inibir 50% da produção do ZIKV 
(EC50) foi determinada pela técnica de Reed Muench e os resultados obtidos foram: 
3g (EC50 = 2,8 ±1,1); 3h (EC50 = 1,5 ± 1,0) e 3i (EC50 = 2,1 ± 1,1); A partir dos 
resultados do CC50 e EC50, foi determinado o índice de seletividade (IS), que 
estabelece a razão entre CC50/EC50 de cada bis-naftoquinona, nas diferentes 
metodologias de avaliação da citotoxicidade: 3g IS (MTT = 127; VN = 130;              
CV = 133); 3h IS (MTT= 237; VN = 230; CV = 250) e 3i IS (MTT = 155; VN= 165;      
CV = 169). Os resultados obtidos sugerem que as bis-naftoquinonas inibiram a etapa 
de replicação do genoma viral em diferentes proporções, com maiores inibições 
observadas para 3i e 3h, indicando que suas atividades antivirais envolveram a 
sinalização da transcrição do genoma viral. Foi observada uma redução expressiva 
na produção de virion em cultivo de células HEK-293 pelas moléculas. Portanto, de 
acordo com os resultados, todas as moléculas apresentaram potencial para serem 
utilizadas como antivirais, porém a bis-naftoquinona 3i desempenhou um resultado 
mais promissor.  
 
 

Palavras-chave: Zika vírus; citotoxicidade; bis-naftoquinonas; atividade antiviral. 
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ABSTRACT 

 

Zika virus (ZIKV) epidemic that occurred in 2015 and 2016, aroused a great interest 

of researchers from public health institutions in Brazil and worldwide, especially due 

to the virus causing microcephaly, Guillain-Barré syndrome and other neurological 

complications. The aim of this study was to first evaluate the cytotoxicity of a series of 

sixteen compounds in human embryo kidney cells (HEK-293) and, subsequently, to 

test the antiviral activity of the most active compounds. Among the compounds 

analyzed, three molecules (3g, 3h and 3i) did not show toxicity to HEK-293 cells. The 

evaluation of cytotoxicity was determined by the concentration of bis-

naphthoquinones capable of killing 50% of the cells (CC50), using three 

methodologies: tetrazolic salt 3- (4,5-dimethylthiazol-2yl) -2,5 diphenyl tetrazolium 

bromide (MTT), neutral red (NR) and violet crystal (VC). The cells were treated with 

different concentrations of bis-naphthoquinones (3.125 µM; 6.25 µM; 12.5 µM; 25 

µM; 50 µM and 100 µM). The CC50 results obtained were: MTT (3g = 355 ± 2.4;       

3h = 355 ± 2.3; 3i = 325 ± 1.6); NR (3g = 365 ± 3.3; 3h = 345 ± 2.7; 3i = 347 ± 1.8) 

and VC (3g = 371 ± 1.1; 3h = 375 ± 1.0; 3i = 355 ± 1.5). The evaluation of the 

antiviral activity of the molecules, against a wild sample of Zika virus, of the Brazilian 

variant BRAZIL-ZKV 2015 (GenBank: KU497555.1) was tested, as it is a circulating 

strain in the country. The concentration of bis-naphthoquinones capable of inhibiting 

50% of ZIKV production (EC50) was determined by the Reed Muench technique and 

the results obtained were: 3g (EC50 = 2.8 ± 1.1); 3h (EC50 = 1.5 ± 1.0) and 3i (EC50 = 

2.1 ± 1.1). From the results of CC50 and EC50, the selectivity index (SI) was 

determined, which establishes the ratio between CC50 / EC50 of each bis-

naphthoquinone, in the different cytotoxicity assessment methodologies: 3g SI    

(MTT = 127; NR = 130; VC = 133); 3h SI (MTT = 237; NR = 230; VC = 250) and  3i 

SI (MTT = 155; NR = 165; VC = 169). The results obtained suggest that bis-

naphthoquinones inhibited the replication stage of the viral genome in different 

proportions, with greater inhibitions observed for 3i and 3h, indicating that their 

antiviral activities involved signaling the transcription of the viral genome. A 

significant reduction in the production of virion was observed in culture of HEK-293 

cells by the molecules. Therefore, according to the results, all the molecules had the 

potential to be used as antivirals, however the bis-naphthoquinone 3i performed a 

more promising result. 

 

 

Keywords: Zika virus; citotoxicity; bis-naphthoquinones; antiviral activity. 
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1.  INTRODUÇÃO  

1.1 Taxonomia e características da família Flaviviridae 

Segundo o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus (ICTV), a família 

Flaviviridae é constituída por vírus envelopados, de material genético RNA de fita 

simples e polaridade positiva. A maioria desses vírus infecta mamíferos e aves, 

sendo responsáveis por causar doenças graves tanto em humanos como em 

animais. A família Flaviviridae é composta por quatro gêneros: Flavivirus, Pestivirus, 

Hepacivirus e Pegivirus, que se dividem em 89 espécies (ICTV, 2019; SAITO et al., 

2020).            

 O gênero Flavivirus é o mais representativo, pois abrange 53 espécies de 

vírus reconhecidas (ICTV, 2019). Dentre as espécies mais estudadas estão: Vírus 

da Febre Amarela (YFV), Vírus da Dengue 1, 2, 3 e 4 (DENV 1-4), Vírus do Oeste do 

Nilo (WNV), Zika vírus (ZIKV), Vírus da Encefalite de Saint Louis (SLEV) e vírus de 

encefalites transmitidas por carrapato (DIOSA-TORO et al., 2020). 

No gênero Flavivirus, encontram-se diversos vírus transmitidos por artrópodes, 

conhecidos como arbovírus, que se distribuem por todo o mundo. Esses vírus 

podem causar infecção com sintomas graves, que variam de uma doença febril a 

uma encefalite. Desse modo, os Flavivirus representam uma grande preocupação 

em saúde pública mundial, devido ao seu potencial epidêmico e por apresentarem 

elevadas taxas de morbidade e mortalidade (DONALISIO et al., 2017; DIOSA-TORO 

et al., 2020). 

Nos últimos anos, foram encontrados novos vírus de genoma RNA 

segmentados em carrapatos, mosquitos e outros artrópodes. Entre eles, estão os 

vírus Jingmen e o Alongshan, que se relacionam a doenças febris no nordeste da 

China. O material genético abrange quatro ou cinco segmentos, sendo dois 

provenientes geneticamente de Flavivirus não segmentados. Através de uma análise 

filogenética, revelou-se que os Flavivirus segmentados pertencem a um grupo 

Jingmenvirus, separado dos outros gêneros da família Flaviviridae (ZHANG et al., 

2020). 
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Com relação aos outros gêneros, sabe-se que o Pestivirus se divide em 11 

espécies, de grande importância para a Medicina Veterinária, como o vírus da 

diarreia viral bovina (BVDV). O gênero Hepacivirus é constituído por 14 espécies, 

sendo o vírus da hepatite C (HCV) o melhor caracterizado, classificado como 

membro da espécie Hepacivirus C. Esse vírus infecta humanos e é considerado um 

importante agente etiológico da hepatite crônica (ICTV, 2019). Os Pegivirus foram 

identificados em hospedeiros mamíferos, com a transmissão por vias sexual e 

transplacentária, no caso de humanos. Eles possuem uma posição filogenética 

separada e apresentam diferenças na organização do genoma, em relação aos 

outros membros da família (SMITH et al., 2016).  

 

1.1.1 Estrutura viral e genoma dos Flavivirus 

 As inúmeras espécies relacionadas ao gênero Flavivirus caracterizam-se por 

serem vírus de tamanho pequeno, com diâmetro entre 40 a 60nm, envelopados e 

com o capsídeo de simetria icosaédrica. O genoma é formado por RNA de fita 

simples (RNAfs), polaridade positiva, contendo uma única fase aberta de leitura 

(ORF), com cerca de 11 kb, flanqueada por duas regiões não codificantes (5’ UTR e 

3’ UTR), que são relevantes para a regulação e expressão do genoma viral (SIMÓN 

et al., 2018).           

 O genoma dos Flavivirus realiza diversas funções nas células infectadas, 

como por exemplo, a tradução em proteínas virais, usadas como modelo para 

replicação do material genético; atua como precursor do RNA flaviviral subgenômico 

e, além disso, é montado em novos virions. Além de tudo, esse genoma também é 

empacotado em vesículas extracelulares (DIOSA-TORO et al., 2020).  

 O produto da tradução do RNA viral é uma poliproteína, que por clivagem co e 

pós tradução, por proteases viral e celular, dá origem às três proteínas estruturais 

(proteínas do capsídeo, de membrana e a glicoproteína de envelope) e as sete 

proteínas não estruturais (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5)            

(ROTH et al., 2014) (Figura 1).  
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Figura 1: Representação esquemática do genoma dos Flavivirus (Pastorino et al., 2010; 
Julander, 2013). Adaptado de https://viralzone.expasy.org/24?outline=all_by_species.     
 

1.1.2 Características das proteínas estruturais e não estruturais dos Flavivirus 

 

• Proteínas estruturais:  

A glicoproteína de envelope (E) é a maior dentre as proteínas estruturais dos 

Flavivirus, com aproximadamente 60 kDa. Ela fica organizada em dímeros no 

envelope viral e possui atividade hemaglutinante, sendo responsável pela interação 

do vírus a receptores específicos. Essa glicoproteína participa do processo de 

endocitose, fusão no endossoma e indução da resposta imunológica no hospedeiro, 

além de determinar o tropismo ao tecido alvo (DAI et al., 2016).   

Além disso, seu arcabouço é composto por três domínios diferentes, cada 

qual com sua função específica: o domínio I realiza a comunicação entre os 

domínios II e III; o domínio II medeia a dimerização e também alberga o peptídeo de 

fusão, necessário na promoção da fusão da membrana do envelope com a 

membrana do endossomo. O domínio III é o mais importante na ligação ao receptor 

e indução de anticorpos neutralizantes (SIROHI et al., 2016). 

 

 

 

https://viralzone.expasy.org/24?outline=all_by_species
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A proteína precursora da proteína M (PrM/M) apresenta tamanho aproximado 

de 26 kDa e possui atividade como proteína chaperona, atuando na montagem da 

proteína E, durante os processos de montagem e maturação viral. Essa proteína é 

clivada por uma protease celular, gerando assim a proteína M. A formação da 

proteína M é a última etapa de maturação viral, que antecede a liberação da 

partícula infecciosa pela via exocítica do Golgi. Além disso, alguns estudos apontam 

a relação da prM com a neurovirulência do Zika vírus (NAMBALA P; SU WC, 2018).

 A proteína de Capsídeo (C) apresenta uma face hidrofóbica e uma face 

carregada positivamente. A parte hidrofóbica interage com a membrana do 

envelope, enquanto a parte carregada positivamente interage com o RNA genômico, 

que fica protegido na face interior do capsídeo. A proteína C possui massa molecular 

de aproximadamente 11 kDa, o que a torna uma das menores proteínas codificada 

pelo genoma dos Flavivirus. Ela se estabelece em triangulações, formando o 

capsídeo de simetria icosaédrica. Além disso, ela protege o genoma viral e atribui 

forma ao virion (OLIVEIRA et al., 2017). 

 

• Proteínas não estruturais: 

As proteínas não estruturais desempenham funções na regulação da 

expressão gênica celular e viral, regulação das etapas do ciclo de replicação, 

neutralização dos mecanismos de defesa e transformação celular. Até o momento, 

sete proteínas não estruturais foram descritas (LINDENBACH et al., 2013; HASAN et 

al., 2018).           

 A proteína NS1 é muito conservada dentro do gênero Flavivirus. Seu peso 

molecular varia entre 46 e 55 kDa, sendo essa variação referente aos diferentes 

níveis de glicosilação, que são de extrema importância para o funcionamento dessa 

proteína. Ela é uma proteína fundamental para a replicação viral e evasão da 

resposta imunológica (RASTOGI et al., 2016; JAVED et al., 2017).   

 A proteína NS2A é relativamente pequena, com cerca de 24 kDa. Ela é a 

primeira proteína hidrofóbica a ser processada e desempenha atividade modulatória 

na função antiviral do interferon, estando intimamente relacionada à replicação do 

RNA viral (XIE et al., 2013).  
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A NS2B é uma proteína com cerca de 14 kDa e possui grande importância na 

replicação viral. Esta proteína abrange sete domínios hidrofóbicos associados à 

interação com membranas e com atividade de cofator da protease (NS3) (LUO et al., 

2015).            

 Com relação a proteína NS3, ela é uma enzima multifuncional, com peso de 

68 kDa aproximadamente, sendo uma das maiores codificadas pelo genoma dos 

Flavivirus. Ela age como protease, para o desenvolvimento de poliproteínas, 

trifosfatase, na formação do cap para cobrir o RNA viral nascente e helicase, 

desenrolando a forma dupla e replicativa do genoma viral, juntamente com o cofator 

NS2B (LUO et al., 2015; BROWN et al., 2016).     

 A proteína NS4A é uma pequena proteína dos Flavivirus, com peso médio de 

16 kDa. Ela sustenta-se na membrana do retículo endoplasmático e exerce 

interação com as proteínas NS1, NS3 e NS5 (BROWN et al., 2016). Assim como a 

NS4A, a proteína NS4B é uma proteína integral de membrana. Ela possui peso 

estimado em 27 kDa e localiza-se no núcleo da célula hospedeira durante a 

replicação viral e encontra-se envolvida na inibição da síntese de interferon 

(BROWN et al., 2016).         

 A proteína NS5 apresenta-se como a maior das proteínas não estruturais, 

com peso aproximado de 100 kDa. Essa proteína possui sequências conservadas 

entre todos os Flavivirus, e a verificação dessas sequências propiciou a designação 

de dois sítios da proteína. O primeiro sítio encontra-se na região C-terminal e é 

responsável pela atividade de RNA polimerase RNA dependente (RpRd, polimerase 

viral). No caso do segundo sítio, ele encontra-se na região N-terminal, com atividade 

de metiltransferase (CUMBERWORTH et al., 2017; WANG et al., 2018).  
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1.1.3 Replicação dos Flavivirus 

 O início do ciclo (Figura 2) ocorre a partir da interação da glicoproteína E com 

receptores celulares específicos, que podem ser: glicosaminoglicanos sulfatados, 

fatores de adesão, como a Lectina DCSING e membros da família de receptores de 

fosfatidilserina (HAMEL et al., 2015; YUN; LEE, 2017). Subsequentemente, ocorre a 

entrada do vírus por endocitose mediada pela clatrina. A partícula viral é 

transportada para os endossomos, onde o baixo pH desse meio ocasiona 

modificações conformacionais nas glicoproteínas E, promovendo a fusão entre o 

envelope viral e a membrana endossômica. Após isso, o nucleocapsídeo é liberado 

diretamente no citoplasma da célula hospedeira (YUN; LEE, 2017).  

 O nucleocapsídeo é liberado diretamente no citoplasma e rapidamente 

traduzido nos ribossomos em uma poliproteína, onde será processada pela protease 

viral NS2B-NS3 e proteases celulares, para produzir proteínas estruturais e não 

estruturais. Em seguida, o nucleocapsídeo, composto de capsídeo icosaédrico e 

RNA viral, é formado próximo ao retículo endoplasmático, onde irá adquirir o 

envelope (ROEHE et al., 2012).       

 Através das vias secretoras celulares, as partículas imaturas são levadas até 

o complexo de Golgi, onde ocorre a glicosilação da proteína E. Em seguida, ocorre a 

clivagem da proteína prM, por protease do hospedeiro com atividade de furina, 

originando o virion, que será liberado por exocitose (PIERSON; DIAMOND, 2012; 

KOSTYUCHENKO et al., 2016).       

 Inúmeros fatores celulares do hospedeiro foram implicados na infecção viral, 

e, além disso, as etapas da biossíntese viral ou produtos virais podem interferir na 

homeostase do metabolismo celular, provocando um estresse na célula hospedeira. 

Normalmente, ocorre a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) (ZHANG et 

al., 2019). 
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Figura 2: Esquema do ciclo de replicação dos Flavivirus (Sampath; Padmanabhan, 2009). 
Adaptado de Molecular targets for Flavivirus drug discovery. Antiviral research, v. 81, n. 1, p. 
6-15, 2009. 1- Adsorção: os vírus se ligam a receptores específicos presentes na superfície 
da célula hospedeira. 2- Penetração: O vírus entra na célula por endocitose mediada pela 
clatrina. Devido ao baixo pH dentro do endossoma, ocorre a fusão da membrana viral com a 
membrana do endossoma. 3- Decapsidação: após a fusão, o RNA viral é liberado 
diretamente no citoplasma. 4- Síntese de poliproteínas: nos ribossomos, o RNA viral é 
rapidamente traduzido em uma poliproteína, que será processada por proteases virais e da 
célula hospedeira, que irão gerar as proteínas não estruturais e estruturais. 5- Replicação: o 
RNA é replicado no citoplasma. 6- Montagem: ocorre no lúmen do retículo endoplasmático 
(RE), aonde a proteína do capsídeo (C) e o RNA viral serão envolvidos por glicoproteínas e 
pela membrana da organela para formar partículas virais imaturas. 7- Maturação: essas 
partículas utilizam a via secretória da célula hospedeira e no complexo de Golgi, a proteína 
precursora (prM) será clivada em proteína M pela enzima furina. 8- Liberação: após a 
maturação, os vírus são liberados da célula por exocitose.  
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1.1.4 Histórico do Zika vírus (ZIKV) 

 O ZIKV foi descoberto em 1947, na floresta Zika, em Uganda, isolado de 

macacos do gênero Rhesus. A primeira infecção humana foi relatada na Nigéria, da 

década de 50. No ano de 2007, ocorreu a primeira epidemia pelo ZIKV, em uma ilha 

do Pacífico, onde aproximadamente três quartos da população local foi infectada 

(BROGUEIRA; MIRANDA, 2017). A princípio, acreditava-se que a febre causada 

pelo vírus era benigna e autolimitada, porém no surto ocorrido na Polinésia 

Francesa, já se relatava a ocorrência de manifestações neurológicas pós-infecção, 

como a síndrome de Guillain-Barré (SGB) (HEANG et al., 2012).   

 Durante muitos anos, o ZIKV infectou predominantemente macacos e 

mosquitos, como por exemplo, o Aedes africanus. A disseminação do vírus pelo 

mundo ocorreu através do mosquito do gênero Aedes. No Brasil, o transmissor do 

ZIKV é o Aedes aegypti, mesmo vetor de outros arbovírus, como dengue, febre 

amarela e chikungunya. A preocupação no território brasileiro é com o Aedes 

aegypti, pois tal espécie adaptou-se rapidamente aos centros urbanos (OLIVEIRA; 

VASCONCELOS, 2016; BROGUEIRA; MIRANDA, 2017).    

 No Brasil, o ZIKV foi identificado através de biologia molecular, em maio de 

2015, na região Nordeste Em seguida, confirmou-se a circulação do vírus em 18 

estados brasileiros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). A febre causada pelo Zika 

pode ocasionar sintomas como exantema pruriginoso, acompanhado ou não de 

febre baixa e outros sintomas como mialgia, cefaleia, artralgia e hiperemia 

conjuntival (HEANG et al., 2012). 
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1.1.5 Características gerais do Zika vírus (ZIKV) 

O ZIKV se dissemina para órgãos e tecidos, inclusive sistema nervoso central, 

por meio da corrente sanguínea. Ele possui a capacidade de penetrar a barreira 

transplacentária e replicar no embrião ou feto, ocasionando abortamento, 

microcefalia e outras malformações congênitas (MLAKAR et al., 2016). Além disso, 

encontra-se uma associação entre a infecção viral e casos de síndrome de Guillain-

Barré e encefalite em adultos. (OEHLER et al., 2014; KARWOWSKI et al., 2016).  

         Com relação à estrutura e morfologia, ele é um vírus de formato esférico, com 

diâmetro em torno de 40 a 50nm e envelopado. Seu envelope é composto por uma 

bicamada lipídica, proveniente do retículo endoplasmático da célula hospedeira, 

onde estão presentes as glicoproteínas (E) e PrM/M. Ele possui um nucleocapsídeo, 

de simetria icosaédrica, constituído pela proteína estrutural do capsídeo (C) 

complexada a uma molécula de RNA viral (MLAKAR et al., 2016).   

 Duas formas virais podem ser diferenciadas: a imatura, exibindo a proteína de 

envelope (E) e a proteína precursora da proteína M (prM), e a madura, composta 

pela proteína de envelope (E) e a proteína de Matriz (M) (WANG et al., 2016) (Figura 

3).   

 
Figura 3: Esquema representativo das formas imaturas e maduras do Zika vírus (ZIKV) 
(Adaptado de Heinz & Stiasny, 2012). 
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         A respeito da transmissão do ZIKV, sabe-se que ele é transmitido por 

mosquitos do gênero Aedes, que permanece na natureza por meio da transmissão 

biológica do vetor ao hospedeiro vertebral suscetível. Em 1966, na Ásia, foi obtido o 

primeiro isolado viral a partir da espécie Aedes aegypti. Esse foi o primeiro 

isolamento do vírus a partir de um mosquito não Aedes africanus. Além disso, o 

vírus foi isolado a partir de um mosquito macho conhecido como Aedes furcifer 

(MARCHETTE et al., 1969). 

         Essa transmissão ocorre em dois ciclos diferentes, que são: o ciclo silvestre, 

no qual o vírus circula entre primatas não humanos e mosquitos zoofílicos; e o ciclo 

urbano, aonde o vírus é transmitido aos humanos por espécies antropofílicas. Além 

disso, a transmissão pelo Zika vírus pode ocorrer através de outras maneiras, como 

por via sexual, transfusão sanguínea e outras (Figura 4) (GUTIÉRREZ et al., 2019). 

A aptidão de espécies americanas de Aedes aegypti e Aedes albopictus para 

transmitir o ZIKV não é muito conhecida, porém pesquisas epidemiológicas e 

experimentais revelam que ambas as espécies são bem adaptadas para transmitir o 

vírus da dengue e o da chikungunya (VEGA-RÚA et al., 2014). A picada de fêmeas 

hematófagas infectadas pelo vírus é a principal forma de transmissão do Zika 

durante o repasto sanguíneo, para maturarem seus ovos. As fêmeas desta espécie 

precisam de proteínas encontradas no sangue do hospedeiro para que ocorra a 

maturação de seus ovos (CDC, 2016).  
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Figura 4: Ciclo de transmissão por vetores e não vetores do Zika vírus (Boyer et al., 2018). 
Adaptado de An overview of mosquito vectors of Zika virus. Microbes and infection, v. 20, n. 
11-12, p. 646-660, 2018. 
 

Durante o período de viremia, que leva em torno de 5 dias, o mosquito se 

infecta ao ingerir o sangue de uma pessoa infectada, podendo transmitir o vírus, 

através da saliva, para um indivíduo suscetível após um período de incubação de 8 

a 12 dias. Esse mosquito, uma vez infectado, transmite o vírus por toda a sua vida 

(média de 45 dias). O mosquito caracteriza-se como uma espécie doméstica, com 

hábitos diurnos e preferência em depositar seus ovos em água limpa e parada, 

acumulada em recipientes, como vasos de plantas, pneus e cisternas 

(SAMPATHKUMAR; SANCHEZ, 2016).  

Diferentemente de outras arboviroses, a infecção pelo Zika vírus associa-se a 

diversas formas de transmissão além da vetorial, destacando-se as transmissões 

vertical e sexual. Outro tipo de transmissão ocorre a partir de órgãos transplantados 

ou transfusão de sangue de doadores infectados (Figura 4) (MUSSO et al., 2014).  
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A primeira evidência de transmissão sexual se confirmou a partir de dois 

pesquisadores norte-americanos, que foram para o Senegal realizar uma coleta de 

amostras de mosquitos em uma área endêmica. Um dos pesquisadores queixou-se 

de hematospermia, e a sua esposa, que não havia viajado, apresentou artralgia, 

exantema e úlcera oral, similar aos sintomas relatados pelo marido. Pressupõe-se 

que, no decorrer da fase aguda e virêmica da infecção, o dano ao endotélio vascular 

resulte em células sanguíneas e partículas do vírus sendo liberados no sêmen, 

contribuindo para essa via de transmissão (FOY et al., 2011). 

Segundo um estudo de caso conduzido por Calvet e colaboradores (2016), 

foram obtidas amostras de líquido amniótico de duas mulheres grávidas do estado 

da Paraíba, cujo os fetos foram diagnosticados com microcefalia. As gestantes 

apresentaram manifestações clínicas semelhantes a sintomas de infecção pelo 

ZIKV. Suas amostras contendo líquido amniótico foram centrifugadas, e com isso, o 

RNA foi extraído de partículas virais purificadas. Foram realizadas uma reconstrução 

filogenética e uma investigação de eventos de recombinação, para se comparar o 

genoma brasileiro do ZIKV com sequências de outras linhagens do vírus e de outros 

Flavivirus. (CALVET et al., 2016).  

Os achados reforçaram a associação prevista entre o Zika vírus e casos de 

microcefalia em neonatos no Brasil. Além do mais, os resultados do estudo 

sugeriram que o vírus pode atravessar a barreira placentária. Esta descoberta 

sugeriu ainda que o Zika vírus possui tropismo por células neurais fetais, modifica a 

neurogênese e infere danos neurológicos (MLAKAR et al., 2016; CALVET et al., 

2016). 

Alguns exemplos de fluidos biológicos, como saliva e urina, foram avaliados 

como possíveis veículos capazes de transmitir o Zika vírus, uma vez que partículas 

viáveis desse vírus foram isoladas de espécimes clínicos de dois pacientes na fase 

aguda no Brasil. No entanto, não se afirmou que eles possam ser infectantes e 

transmitidos a partir de um indivíduo infectado, já que a carga viral pode não ser 

satisfatória para a transmissão (BONALDO et al., 2016). 
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1.1.5.1 Variabilidade genética 

Antes do ano de 2007, os casos de infecção por Zika vírus (ZIKV) eram 

diagnosticados de maneira esporádica. Em 2013, registrou-se uma maior epidemia 

na Polinésia Francesa e em outras ilhas do Pacífico Sul. Em 2015, o ZIKV 

manifestou-se pela primeira vez nas Américas e espalhou-se rapidamente para 

inúmeros territórios (MUSSO; GUBLER, 2016). Além disso, análises sequenciais 

revelaram que as cepas do vírus que provocaram os surtos na Micronésia, Polinésia 

Francesa e nas Américas pertenciam à linhagem asiática (MUSSO; GUBLER, 2016; 

ENFISSI et al., 2016).         

 A partir de estudos filogenéticos, o ZIKV foi classificado em duas linhagens: a 

linhagem africana, que inclui cepas da África; e a linhagem asiática, que inclui cepas 

asiáticas e as cepas do vírus que foram isoladas das Américas, como as cepas 

brasileiras (ABUSHOUK et al., 2016; ANFASA et al., 2017). Muitos estudos 

comparativos das cepas africanas e asiáticas de ZIKV in vivo e ex vivo apontaram 

que as linhagens diferem em patogenicidade e virulência (ANFASA et al., 2017; 

SIMONIN et al., 2017; LEE et al., 2018).      

 Tais distinções virológicas poderiam esclarecer o motivo do ZIKV brasileiro, 

de linhagem asiática, ter alcançado o potencial epidêmico e se tornado altamente 

virulento em humanos. Além disso, pode-se considerar que os potenciais 

epidêmicos e virológicos que ocasionaram as síndromes congênitas do Zika, 

possam ser adquiridos através da evolução por mutações genéticas virais 

adaptativas (RAMAIAH et al., 2017; LEE et al., 2018; BEAVER et al., 2018).

 Muitas pesquisas revelaram que as cepas epidêmicas do Zika vírus são 

distintas fenotipicamente em relação as cepas histórias, sugerindo que a epidemia 

desse vírus obteve mutações associadas à patogenicidade viral alterada. Diversas 

cepas foram estudadas, como a africana MR766 e as brasileiras epidêmicas (BR15 

e ICD), devido as habilidades demonstradas por elas em iniciar a infecção viral e 

conferir efeitos neurocitopáticos em células gliais do cérebro humano. Demonstrou-

se que as cepas histórias de ZIKV da África (MR766) e brasileiras (BR15 e ICD) são 

diferentes na ligação viral às células neuronais do hospedeiro e na indução de 

efeitos citopáticos (LI et al., 2019).  
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As diferenças virológicas entre as linhagens africanas e asiáticas podem ser 

esclarecidas por meio da troca de diferentes constituintes do genoma viral entre as 

duas linhagens, formando vírus quiméricos. Com base nessas análises, descobriu-

se que as proteínas estruturais das cepas BR15 e MR766 do ZIKV diferenciam-se 

em sua capacidade de iniciar a infecção viral (BOS et al., 2018).   

 As consequências da última emergência em saúde pública causada pelo ZIKV 

ainda estão presentes na população brasileira. Um estudo por Kasprzykowski e 

colaboradores (2020), identificou a circulação de uma nova linhagem do vírus no 

país. A probabilidade de reemergência da epidemia ganhou mais notoriedade. 

Através de uma ferramenta de monitoramento genético, foi possível analisar 

sequências disponíveis em banco de dados públicos e, com isso, permitiu-se 

identificar as linhagens do vírus presentes em bases de dados do National Center for 

Biotechnology Information (NCBI – Centro Nacional de Informação Biotecnológica). 
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1.1.6 Patogenia e Manifestações Clínicas 

O período de incubação do ZIKV varia de 3 a 12 dias. Em alguns dias, o 

organismo se encarrega de combater o vírus. O ZIKV replica em diferentes células 

de mamífero, incluindo neurônios, células astrogliais e células imunes da pele, tal 

como fibroblasto dérmico, queratinócitos epidérmicos e células dendríticas (BURKE 

et al., 2016; GOEIJENBIER et al., 2016). 

Em geral, as infecções causadas pelo Zika vírus são assintomáticas, 

aproximadamente 80% dos casos, porém, quando sintomáticas, manifestam um 

quadro clínico que apresenta febre baixa, exantema maculopapular, hiperemia 

conjuntival e artralgia. Podem ocorrer também outros sintomas como cefaleia, 

mialgia, dor retro-orbital, edema das extremidades e vômito (IOOS et al., 2014; 

BRASIL et al., 2016; DE FREITAS RIBEIRO et al., 2017). 

 

1.1.6.1 Complicações neurológicas associadas à infecção pelo Zika vírus  

 A epidemia do ZIKV no Brasil, foi relacionada inicialmente com o surto de 

microcefalia em recém-nascidos. Posteriormente, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) afirmou estado de emergência mundial com a comprovação de distúrbios 

neurológicos congênitos em vários países. Com o avanço das pesquisas, outras 

complicações neurológicas, como a síndrome de Guillain-Barré e a epilepsia, foram 

associadas como consequência da infecção pelo Zika (BEYS-DA-SILVA et al., 

2019). Segundo a OMS, a infecção pelo Zika vírus durante a gestação é uma causa 

de anomalias cerebrais congênitas, abrangendo a microcefalia e a síndrome de 

Guillain-Barré, assegurando que a infecção por esse vírus é um gatilho para essa 

condição (OPAS/OMS, 2017). 
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Síndrome de Guillain-Barré (SGB)  

             A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) caracteriza-se como um distúrbio 

autoimune, que pode ser causado por Flavivirus. É uma condição na qual o sistema 

imune atinge os nervos do ser humano, sendo mais comum o acometimento em 

homens adultos. Os sintomas principais da SGB são: fraqueza muscular 

ascendente, começando pelas pernas e podendo progredir para o tronco, braços, 

face, e paralisia de membros inferiores e superiores. Além disso, os sintomas podem 

evoluir para doenças respiratórias, dificuldades de deglutição e óbito (OEHLER et 

al., 2014).           

 A SGB envolve receptores do tipo Toll, a produção de citocinas pró-

inflamatórias, que possui atividade mielinotóxica, respostas imunes mediadas por 

células com a ativação de células T citotóxicas, produção de autoanticorpos e 

ativação do complemento (NYATI; PRASAD, 2014). Ocorreu na Polinésia Francesa 

o primeiro relato da correlação entre a infecção pelo Zika vírus e a SGB (OEHLER et 

al., 2014). Uma mulher apresentou febre, erupção cutânea e conjuntivite sete dias 

antes de progredir para um quadro de desordem desmielinizante difusa, que 

provocou a internação da paciente e a constatação da síndrome. Não foram 

encontrados antígenos virais e anticorpos neutralizantes, porém foram detectadas as 

Imunoglobulinas M (IgM) e a G (IgG) (KOGA et al., 2015). 

Com a progressão do surto da infecção pelo Zika vírus na Polinésia Francesa, 

houve um aumento na incidência da SGB, com uma estimativa de 0,24 casos/1000 

infecções. A maior parte dos pacientes eram homens (74%) com idade entre 36-56 

anos e manifestavam sintomas neurológicos com um rápido avanço a partir do sexto 

dia. As imunoglobulinas IgM e IgG anti-ZIKV e os anticorpos neutralizantes contra o 

Zika foram detectados em 98% e 100% dos indivíduos, respectivamente. Não houve 

detecção do RNA viral por RT-PCR em nenhum dos pacientes com a síndrome, 

evidenciando tanto o curto período de viremia da infecção, como a natureza 

autoimune da SGB (CAO-LORMEAU et al., 2016). 
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Um caso de mielite transversa ocorreu em janeiro de 2016, com uma 

adolescente mexicana, nove dias após o começo dos sintomas da infecção. No dia 

que foi internada, a jovem apresentava dor lombar aguda, parestesia no lado 

esquerdo do corpo e fraqueza no braço esquerdo. No período de admissão, ela 

apresentou leve fraqueza do lado esquerdo e dor proximal do braço e perna 

esquerda, porém sem febre e sinais de meningismo. Foram detectadas altas 

concentrações do Zika vírus através da técnica de RT-qPCR (MÉCHARLES et al., 

2016).  

 

 Microcefalia e síndromes congênitas 

 A microcefalia pode decorrer de anomalias congênitas ou apresentar-se após 

o parto. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016), a microcefalia é 

uma condição neurológica, caracterizada por anormalidades no crescimento do 

cérebro dentro da caixa craniana. Essa condição pode ser causada por diversos 

distúrbios, incluindo anomalias genéticas e infecções. Os recém-nascidos 

acometidos por essa condição podem apresentar danos cerebrais severos, com um 

atraso no desenvolvimento e déficit intelectual, convulsões, limitações físicas e 

problemas auditivos e visuais. Entretanto, algumas crianças terão um 

desenvolvimento neurológico normal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

         No ano de 2015, no Nordeste do Brasil, em Pernambuco, foi relatado um 

acréscimo no número de recém-nascidos com microcefalia relacionado ao aumento 

das notificações de infecção pelo Zika vírus. Foram contabilizados 2781 casos 

suspeitos de nascidos vivos com microcefalia, que estavam relacionados com a 

infecção causada pelo vírus (BRASIL et al., 2016; HENNESSEY et al., 2016).  

        No ano de 2016, no final de janeiro, ocorreram no Brasil 3.893 casos de 

microcefalia desde outubro de 2015. Esses casos foram provenientes de 21 estados 

e 724 municípios do país (ECDC, 2016). As autoridades de saúde declararam 

depois de diversos estudos retrospectivos na Polinésia Francesa, 17 casos de más-

formações do sistema nervoso central, incluindo a microcefalia em recém-natos 

coexistente com o período de surto de Zika vírus na região (ECDC, 2016; OPAS, 

2016).    
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No Brasil, um estudo relacionado a dois abortos e dois recém-natos 

microcéfalos, com alterações histopatológicas limitadas ao cérebro, demonstrou 

resultados que ressaltaram o neurotropismo do Zika vírus. O vírus encontrado no 

tecido cerebral se confirmou por meio das técnicas de RT-PCR e Imunohistoquímica 

(MARTINES et al., 2015). 

A microcefalia pode ser considerada como primária ou secundária, sendo que a 

primária possui origem genética, cromossômica ou ambiental, e a secundária é 

decorrente de algum episódio prejudicial ao cérebro no final da gestação. As 

consequências dessa condição neurológica rara irão depender da sua etiologia e do 

tempo gestacional em que houve a infecção, sendo mais grave quando a infecção 

acontece no primeiro trimestre da gravidez (WOODS; PARKER, 2013; EICKMANN 

et al., 2016).  

Algumas alterações no cérebro ocorrem no segundo e no terceiro trimestre do 

período gestacional (BRASIL et al., 2016). A microcefalia congênita acarreta muitas 

alterações, sendo mais constante a deficiência intelectual, a epilepsia, a paralisia 

cerebral, problemas para deglutir e anomalias dos sistemas visual e auditivo, além 

de distúrbios comportamentais, como TDAH (ASHWAL et al., 2009). 

Em recém-nascidos com anomalias cerebrais que realizam o exame físico, 

chama-se atenção para a microcefalia, normalmente grave, com uma significativa 

desconformidade crânio facial. Além disso, são consideradas outras dimorfias, como 

por exemplo, hérnia umbilical, protuberância óssea occipital, fontanelas fechadas ao 

nascer e excesso de pele ou dobras de pele no colapso (EICKMANN et al., 2016). 

É importante ressaltar a possibilidade de que a microcefalia seja apenas o 

primeiro indício associado à infecção pelo vírus e que outras complicações possam 

acometer outros órgãos e não somente o cérebro. Foram evidenciadas 

complicações oftalmológicas e auditivas em recém-natos, que não possuíam a 

microcefalia de mães afetadas pelo Zika vírus (STAPLES et al., 2016; VENTURA et 

al., 2016). 
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1.1.7 Diagnóstico do Zika vírus  

Devido à rápida propagação do Zika vírus, do seu potencial epidêmico e 

sintomas semelhantes a infecções por outros arbovírus e patógenos, se torna 

necessário um diagnóstico específico e preciso dos casos, que inclui diagnóstico 

laboratorial por ferramentas moleculares e sorológicas. Porém, ainda há dificuldades 

com relação ao diagnóstico diferencial, devido à reação cruzada de anticorpos anti 

Zika vírus com outros Flavivirus (PINTO JUNIOR et al., 2015).    

    

➢ Isolamento viral: 

 

Desde a década de 50 vêm sendo realizado o isolamento e a propagação de 

arbovírus no Brasil, sobretudo em camundongos recém-nascidos, por meio da 

inoculação pela via intracerebral. Linhagens de células de mamíferos, como a Vero 

(célula de rim de macaco verde africano) e a BHK21 (célula de rim de hamster) 

também são utilizadas no isolamento e na propagação desses arbovírus 

(FIGUEIREDO, 1990). 

 

➢ Detecção Molecular: 

 

O diagnóstico molecular da infecção aguda pelo Zika vírus pode ser feito através 

da técnica de RT-PCR e RT-qPCR a partir de RNA extraído de fluidos biológicos, 

como soro, urina e sêmen (MUSSO et al., 2015; GOURINAT et al., 2015). O 

resultado positivo de testes moleculares no soro oferece um diagnóstico definitivo. 

Entretanto, a infecção aguda por ZIKV produz viremia transitória (5-11 dias). Devido 

a isso, há uma limitação nesta técnica, considerando que vários pacientes buscam 

atendimento tardio, uma vez acometidos por quadros assintomáticos ou 

oligossintomáticos. Todavia, existem indícios de que a positividade é um fator que 

perdura mais tempo em amostras de urina (até 14 dias), o que poderia aumentar a 

eficiência no diagnóstico (PETERSEN et al., 2016; MUSSO et al., 2016). 
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➢ Diagnóstico Sorológico: 

 

A partir de amostras de soro obtidas durante o surto de Zika vírus no Estado de 

Yap, na Micronésia, houve uma maior experiência no diagnóstico de infecções pelo 

Zika por sorologia. Para se realizar a diferenciação de infecção primária e 

secundária, análises sorológicas de pacientes infectados foram feitas com ELISA 

anti-IgG e anti-IgM para Zika vírus (LANCIOTTI et al., 2008).  

Com relação à cinética de anticorpos da infecção pelo Zika vírus, estima-se 

que anticorpos IgM surjam após uma semana do início dos sintomas. Desta 

maneira, a detecção de IgM por testes sorológicos como MAC-ELISA, ELISA 

indireto, ELISA competitivo e imunofluorescência indireta, apresentam a perspectiva 

de diagnóstico depois do período de viremia. No entanto, podem ocorrem reações 

cruzadas com anticorpos de outros Flavivirus (WITTLIN, 2018). 

Dessa forma, a detecção de anticorpos neutralizantes anti-ZIKV, mais 

específica para diferenciar vírus muito semelhantes, pode ser de grande valia para 

confirmação em caso de ELISA positivo. O teste de neutralização por redução de 

placas (PRNT) é considerado padrão-ouro para este objetivo. Contudo, há uma 

baixa disponibilidade em laboratórios e, além disso, a manipulação de virions e a 

demora para obtenção de resultados dificulta a prática clínica (WITTLIN, 2018).  

São empregados testes imunoenzimáticos para o diagnóstico de Flavivirus 

devido à praticidade e sensibilidade. Estes testes detectam anticorpos da classe IgM 

e IgG e antígeno NS1. Existem três testes sorológicos comerciais em processo de 

validação para o Zika vírus nas agências reguladoras de Administração de Alimentos 

e Medicamentos americana (FDA), Diagnósticos In Vitro europeu (IVD) e na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária brasileira (ANVISA) (OPAS, 2016). 
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1.1.8 Epidemiologia e Prevenção e Controle  

A primeira epidemia de febre do Zika foi registrada em 2007, nas ilhas Yap, 

na Micronésia, quando aproximadamente três quartos dos habitantes locais foram 

infectados com o vírus (DUFFY et al., 2009). O vírus é considerado causador de 

doença emergente devido à área de distribuição e expansão, confirmada por 

epidemias que atingiram a Polinésia Francesa em 2013 e a Nova Caledônia em 

2014 (CAO-LORMEAU et al., 2014; DUPONT-ROUZEYROL et al., 2016). Em 2015, 

ocorreram casos no Brasil (CAMPOS et al., 2015; ZANLUCA et al., 2015) e no início 

de 2016, foi descrita a circulação autóctone de ZIKV em mais de 20 países nas 

Américas do Sul, Central e do Norte, e também no Caribe (Figura 5) (HENNESSEY 

et al., 2016)            

 O Zika vírus se disseminou nos continentes e, posteriormente, ele foi 

associado com manifestações neurológicas, incluindo a síndrome de Guillain-Barré 

em adultos na Polinésia Francesa (OEHLER et al., 2014) e microcefalia em recém-

nascidos no Brasil (SCHULER-FACCINI et al., 2016). vírus seguiu o mesmo caminho 

do vírus da dengue e da chikungunya, espalhando-se para os países infestados com 

Aedes aegypti e Aedes albopictus (MUSSO et al., 2015).     

 De acordo com a Organização Pan Americana da Saúde (OPAS), verificou-se 

a transmissão autóctone do Zika vírus em 40 países das Américas, incluindo a 

Colômbia com 16.419 casos relatados e 798 casos confirmados laboratorialmente. A 

Guatemala apresentou 17 casos suspeitos, o México com transmissão local 

confirmada, o Panamá com três casos descritos e o Paraguai registrou seis casos 

confirmados laboratorialmente. Países como a Bolívia, Guiana, Equador, Guatemala, 

Porto Rico, Haiti e entre outros, relataram transmissão ocasional logo após a 

introdução do vírus nesses países (OPAS, 2017).  
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Com relação à prevenção e controle do Zika vírus, ainda não há um 

tratamento específico para as infecções causadas por esse vírus. Algumas medidas 

de precaução foram recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS): 

aprimorar a vigilância da infecção pelo Zika vírus, com a definição dos casos e 

diagnósticos padrão para regiões que apresentassem risco; priorizar o 

desenvolvimento de novos meios diagnósticos para infecção pelo vírus e, dessa 

forma, facilitar as medidas de prevenção e controle; melhorar as comunicações nos 

países com transmissão do vírus Zika, com o intuito de aprimorar os cuidados com a 

população e outras (WHO, 2016).       

 Ainda não há uma vacina contra o Zika vírus. Desta maneira, é de extrema 

importância a criação de ações que propiciem o controle do vetor, evitando sua 

proliferação. Porém, tais ações são dificultadas devido às características urbanas e 

domiciliares do mosquito Aedes aegypti, da ampla importância epidemiológica e 

distribuição geográfica principalmente nas regiões tropicais, incluindo o Brasil. O 

período de maior atividade do vetor é nas primeiras horas da manhã e ao final da 

tarde (IOOS et al., 2014).          

 Recomenda-se a elaboração de medidas de prevenção e controle, pois há 

transmissão do vírus através de outras formas, que não seja vetorial, como por 

exemplo, por via sexual, transfusão de sangue, transplante e por via vertical 

(OSTER AM et al., 2016). No ano de 2016, confirmou-se a associação entre a 

infecção pelo Zika vírus em mulheres grávidas e a ocorrência de microcefalia em 

bebês. Com isso, a infecção pelo Zika começou a ser de notificação compulsória, 

em consequência do aumento de casos e a relação com a microcefalia (GARCIA, 

2018).  
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Figura 5: Distribuição geográfica de Aedes aegypti e Aedes albopictus (A) e países com 
notificações de casos sintomáticos de Zika vírus (ZIKV) (B) (Boyer et al., 2018). Adaptado de 
An overview of mosquito vectors of Zika virus. Microbes and infection, v. 20, n. 11-12, p. 
646-660, 2018. 
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1.1.9 Zika vírus no Brasil 

Os primeiros casos suspeitos de Zika no Brasil foram relatados em 2015, na 

Bahia e no Rio Grande do Norte. Os pacientes manifestaram sintomas como 

erupções pruriginosas maculopapulares, cefaleia, artralgia, mialgia, febre baixa, dor 

retro-orbitrária e manifestações digestivas (VASCONCELOS, 2015). 

No ano de 2015, o aumento do número de casos de malformações congênitas 

associadas ao Zika vírus (ZIKV) foi classificado como uma emergência em saúde 

pública. A ameaça da síndrome congênita relacionada ao ZIKV, representa um 

alerta para os resultados reprodutivos que podem resultar em um declínio no 

número de nascidos vivos (MARTELETO et al., 2020). 

Os casos de microcefalia congênita que foram detectados inicialmente no 

Nordeste do Brasil, foram sem dúvida um desafio para o país. Ocorreu uma intensa 

mobilização social devido a uma preocupação com a saúde reprodutiva da mulher e 

com o desenvolvimento neurológico, cognitivo e motor dos recém-nascidos. Além 

disso, o desconhecimento sobre a causa, sobre alguns fatores de risco, a expansão 

nacional e internacional da epidemia gerou essa mobilização da sociedade e da 

comunidade científica (ALBUQUERQUE et al., 2018). 

Diversas hipóteses ocorreram a respeito da chegada do Zika vírus no Brasil. 

Acreditava-se que o vírus poderia ter entrado no país durante a Copa em 2014, 

trazido por turistas africanos. Outra hipótese seria que a introdução do vírus poderia 

ter ocorrido durante o campeonato de canoagem, realizado em agosto de 2014, na 

cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, um estudo realizado pela Fiocruz, em 

Pernambuco, demonstrou que o Zika vírus, proveniente da Polinésia Francesa, não 

veio diretamente dessa região para o Brasil. O ZIKV migrou para a região da 

América Central e Caribe, e somente depois chegou ao Brasil, no final de 2013 

(CAMPOS et al., 2018). 
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O protagonismo científico do Brasil em liderar a descoberta da relação do Zika 

vírus com o aumento do número de casos de microcefalia e outras anomalias 

congênitas foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), onde foi 

ressaltada a rapidez do país nessas investigações. Atualmente, apesar de uma 

redução no número de casos, o Ministério da Saúde continua acompanhando a 

situação, investigando os casos e investindo em ações de saúde pública para o 

cuidado das crianças (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

Segundo o ex-secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, o 

Zika vírus ainda continua presente e afeta famílias de todo o Brasil. No ano de 2020, 

o Ministério da Saúde colocará a vigilância de anomalias congênitas e doenças raras 

como prioridade do governo federal. O trabalho será juntamente com outros 

ministérios e instituições, almejando principalmente a integração das ações de 

vigilância com a Atenção Primária. O Ministério da Saúde tem trabalhado na 

construção do Plano de Vigilância e Atenção para crianças com anomalias 

congênitas, como a microcefalia, por exemplo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

O Plano de vigilância e atenção para crianças com anomalias congênitas é 

necessário para qualificar as políticas públicas de saúde para a população. Este 

Plano abrange muitas ações para ampliar a capacidade do Sistema Único de 

Saúde (SUS) na vigilância e atenção a essas crianças. Em maio de 2017, o 

Ministério da Saúde informou o fim da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN), posterior avaliação de risco confirmar que o Brasil 

não preenchia mais os critérios para definição de emergência, conforme os 

critérios da própria organização. Apesar disso, continua sendo feito o 

acompanhamento e investimentos em assistência e pesquisas, para entender 

melhor a ligação do Zika vírus com as alterações neurológicas (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2019). 
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1.2 ANTIVIRAIS 

1.2.1 Importância da terapêutica antiviral e antivirais contra o Zika vírus  

Surtos e casos esporádicos de infecções causadas pelo Zika, podem levar a 

graves problemas econômicos e de saúde em escala global, devido à rápida 

transmissão e limitação no tratamento das doenças acometidas por esses vírus. 

Dessa forma, a produção de novos antivirais é muito relevante. Alguns candidatos a 

medicamentos anti-Zika vírus vêm sendo testados, como por exemplo, o composto 

Silvestrol (BLUM et al., 2020).        

 O desenvolvimento de novos compostos antivirais possui muitos obstáculos e 

requer atenção em planejar e validar medicamentos. Desse modo, explorar o 

reaproveitamento de substâncias farmacêuticas já aprovadas ou o uso de 

compostos naturais podem ser alternativas para o desenvolvimento de novos 

antivirais (MOUNCE et al., 2017).       

 Informações da atividade anti-Zika de determinados fármacos comercialmente 

aprovados, como a Cloroquina, Daptomicina, Ciclosporina, Micafungina e 

Sofosbuvir, foram relatadas (LI et al., 2017; BARROWS et al., 2016). Além disso, 

análogos de nucleosídeos, como o nucleosídeo2'-c-metilados, 7-deaza-2'-c-

metiladenosina (7dma), 2'-c-metilcitidina (2cmc), Ribavirina, Favipiravir, t-1105 

apresentaram atividade anti zika in vitro (CAI et al., 2017; KAMIYAMA et al., 2017). 

O 7dma também demonstrou atividade in vivo contra o Zika (ZMURKO et al., 2016).

 O medicamento Arbidol (ARB, umifenovir), utilizado por muitos anos em 

diversos países contra o vírus influenza, inibiu seis isolados de cepas das linhagens 

africanas e asiáticas diferentes do Zika vírus, em células epiteliais primárias 

humanas, vaginais e cervicais. O Arbidol inibiu o efeito citopático provocado pelo 

Zika e, além disso, inibiu os pseudovírus que expressam a glicoproteína de envelope 

(E) do vírus (FINK et al., 2018). 
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A Ribavirina e o Favipiravir foram validados como antivirais contra o vírus da 

Hepatite C e o vírus Influenza A. Demonstrou-se em um estudo recente, a ação 

inibitória desses dois medicamentos contra as duas linhagem de Zika vírus asiática e 

a linhagem africana, em cultura de células Vero, células progenitoras neuronais 

humanas, fibroblastos dérmico humanos e outras (KIM et al., 2018). Uma dificuldade 

que ocorre com o Zika vírus está relacionada como e quando o tratamento seria 

empregado, pois o fármaco precisa estar ativo em células do sistema nervoso 

central, transpassar a barreira hematoencefálica e transplacentária e além de tudo, 

ser seguro para as gestantes, os fetos e bebês (JURADO et al., 2018). 

Alguns fatores como o perfil de toxicidade de alguns medicamentos, podem 

limitar o uso para o tratamento de infecções pelo Zika vírus em grávidas. A 

monoterapia também pode ocasionar o surgimento de cepas resistentes, salientando 

a necessidade de desenvolvimento de drogas com diversos mecanismos de ação 

(JURADO et al., 2018). 

Algumas substâncias de origem natural e sintética apresentaram resultados 

significativos em demonstrar atividade antiviral contra o Zika vírus (ELGNER et al., 

2018; HADDAD et al., 2019). Sabe-se que as benzofenonas são substâncias que 

possuem diversas aplicações. Além de sua ação fotoproterora, duas outras funções 

importantes dessas moléculas foram a atividade antiviral e a citotóxica (LIMA et al., 

2019).   

Alguns estudos baseados no efeito contra linhagens de células cancerígenas e 

atividade antiviral, avaliaram os resultados a respeito das atividades dos derivados 

triazólicos da benzofenona, contra duas linhagens de células cancerígenas 

(MDAMB-231 e B16F10) e contra o Zika vírus. Os resultados foram significativos 

com relação as atividades anti-Zika. Em relação ao tratamento anticâncer, algumas 

moléculas foram eficazes em inibir a viabilidade da linhagem de câncer de mama. 

Além disso, os compostos apresentaram alto potencial de absorção pelo intestino 

humano e baixa capacidade de induzir sensibilidade na pele, vias de administração 

de interesse para tratamento antiviral, anticâncer e fotoprotetora (LIMA et al., 2019). 
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Além desses resultados, Barrows et al. pesquisaram 774 fármacos aprovados 

pela Food Drug Administration (FDA) que apresentaram atividade antiviral contra o 

Zika vírus, demonstrando que 20 substâncias apresentaram resultado positivo para 

inibição do vírus, minimizando a infecção in vitro. Entre as substâncias estavam o 

micofenolato mofetil e a sertralina (BARROWS et al., 2016). 

Nos dias de hoje, ainda não se sabe como o Zika vírus relaciona-se com a via 

da endoribonuclease antiviral L (RNAse L) no decorrer de uma infecção (WHELAN, 

J. N. et al., 2019). A RNAse L é um componente importante relacionado às 

respostas do hospedeiro antiviral, reguladas por interferon e ativadas por RNA dupla 

fita (COOPER et al., 2015). A ativação da RNAse L durante a infecção geralmente 

limita a produção de vírus, devido a isso, foi utilizada a tecnologia de edição de 

genes CRISPR-Cas9. Com isso, analisou-se os efeitos da RNAse L na infecção por 

Zika vírus em células humanas A549. O estudo sugeriu que o Zika conseguiu 

impedir a atividade antiviral da RNAse L, formando um reservatório de RNA viral 

protegido da clivagem da RNAse L ao longo da infecção precoce, possibilitando a 

produção de vírus suficiente antes que a ativação da RNAse L fosse detectável 

(WHELAN et al., 2019). 

Os patógenos virais ainda são um grande problema para a saúde e economia 

mundial. Acredita-se que medicamentos antivirais de amplo espectro possam ter um 

impacto maior para a pesquisa. Alguns trabalhos desempenharam a seleção de 

polímeros polianiônicos sintéticos como novos agentes ativos e evidenciaram a 

atividade dessas macromoléculas frente a diversos vírus, como o Zika vírus, Ebola, 

Lassa, o vírus da raiva e entre outros. Os resultados ofereceram relações baseadas 

em estrutura e atividade viral para tais patógenos em termos de suscetibilidade à 

inibição por polímeros (SCHANDOCK et al., 2017). 
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1.3 NAFTOQUINONAS  

  As quinonas são um grupo de substâncias orgânicas, coloridas e amplamente 

distribuídas na natureza. Elas são substâncias funcionais em diversos organismos 

vivos, podendo ser encontrados desde plantas (no processo de fotossíntese) até o 

organismo humano (atuando na flora intestinal e coagulação sanguínea). 

Estruturalmente, destacam-se pela presença do grupo 1,4-diceto-2,5- ciclohexadieno 

(p-quinona) ou 1,2-diceto-3,5-ciclohexadieno (ortoquinona) e são classificadas como 

benzoquinonas, naftoquinonas, antraquinonas e fenantraquinonas (LÓPEZ, 2014). 

As quinonas foram associadas a diversas atividades biológicas, incluindo 

efeitos antivirais e citotoxicidade. Inúmeras pesquisas realizaram atividades de 

avaliação in vitro, frente aos herpesvírus humano (HHV) tipo 1 e tipo 2 e o da 

dengue 2 (DENV-2). Além disso, a citotoxicidade também foi testada em células 

tumorais. Através de diferentes técnicas, como ensaios de unidades formadoras de 

placas, viabilidade celular e acoplamento molecular, foi possível a descoberta de 

compostos antivirais potentes e seletivos (ROA-LINARES et al., 2019).  

 Os diversos mecanismos de ação das quinonas se relacionam sobretudo à 

capacidade de inibir o transporte de elétrons e desacoplar a fosforilação oxidativa. 

Uma das propriedades das quinonas é que, em condições de aerobiose, suas 

formas sofrem oxidação e induzem espécies reativas de oxigênio (ROS) 

(POLYAKOV et al., 2018). A produção dessas espécies acontece quando as 

quinonas são reduzidas a semiquinonas e posteriormente a hidroquinonas, através 

de reduções de um ou dois elétrons por meio de enzimas (PIDUGU et al., 2016; 

LAPIDUS et al., 2016).  

Na busca por tratamentos antivirais e antitumorais viáveis, as moléculas 

obtidas de produtos naturais e seus derivados, possibilitam a utilização de novos 

fármacos, devido à sua disponibilidade e variedade química (AKRAM et al., 2018). 

Nessa perspectiva, sabe-se que as quinonas possuem muitas características 

farmacológicas, como atividades antivirais, antimicrobianas e anti-inflamatórias. 

Além de tudo, essas moléculas são consideradas importantes agentes anticâncer 

(BABULA et al., 2009). 
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As naftoquinonas são naftalenos oxidados que se assemelham a outras 

quinonas, como benzoquinonas e antraquinonas (PIDUGU et al., 2016; LAPIDUS et 

al., 2016). Diversos relatos apresentaram a atividade antiviral de naftoquinonas 

(naftazarinas e shikonin) e de antraquinonas (derivados de emodina e doxorrubicina) 

(XIONG et al., 2011). Além disso, relatou-se também que alguns derivados de 

terpenil-1,4-naftoquinona (NQ), 1,4-antraquinona (AQ) e quinona fundida com 

heterociclo (HetQ) apresentaram citotoxicidade em células tumorais e atividade 

contra o herpesvírus, leveduras e fungos filamentosos (CASTRO et al., 2013; 

CASTRO et al., 2015).         

 O grupo das naftoquinonas é baseado em compostos orgânicos reativos, 

utilizados como corantes naturais ou sintéticos, cuja as cores variam de amarelo 

para vermelho. Elas possuem cadeia carbônica similar ao naftaleno e são 

determinadas por seus dois grupos carbonila na posição 1 e 4, sendo assim, 

denominadas de 1,4-naftoquinonas (LÓPEZ, 2014). Esses compostos orgânicos são 

metabólitos secundários produzidos por algas, fungos, plantas e animais 

(THOMSON, 1991). Inúmeras naftoquinonas são encontradas em plantas, como no 

caso do lapachol, que é encontrado em plantas da família Bignoniaceae e 

desempenha muitas atividades biológicas (AUCÉLIO et al., 2013). 

Plantas que contêm naftoquinas foram empregadas no tratamento de várias 

doenças, como diversos tipos de câncer, doenças parasitárias e entre outras. Alguns 

países como o Brasil, China e Japão, que possuem espécies vegetais produtoras de 

naftoquinona, contribuíram imensamente com estudos químicos e farmacológicos 

dessas espécies (SALAE et al., 2010).   

Estudos históricos relacionados com as naftoquinonas mostraram que os 

Incas utilizavam o extrato da casa do ipê roxo no tratamento de certas doenças 

degenerativas. No Brasil, os índios utilizavam esse mesmo extrato para tratamento 

de doenças gastrointestinais, respiratórias, para conter febre, inflamação nas 

articulações, cistites, diferentes tipos de câncer e usavam também como antídoto 

para veneno de cobra (THOMSON, 1991; THOMSON, 2012).  
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Diversos tipos de plantas são utilizados como recurso terapêutico em 

infecções por vírus e outros patógenos. A Rhinacanthus nasutus é uma planta nativa 

da índia, da família Acanthaceae, e conhecida como medicamento tradicional para o 

tratamento de infecções por fungos e herpesvírus (NGOC et al., 2019). Muitas 

pesquisas fitoquímicas realizadas averiguaram que lignanas e naftoquinonas são os 

principais constituintes antivirais da planta R. nasutus (SENDL et al., 1996; KERNAN 

et al., 1997; THONGCHUAI et al., 2015).      

 Um novo análogo de naftoquinona foi isolado da raiz da planta Rhinacantus 

nasutus, em conjunto com sete compostos conhecidos. Todas as substâncias foram 

testadas em relação às suas atividades antivirais em células de rim de macaco 

verde africano (Vero), infectadas por cepas do vírus Influenza A (PR8), Rinovírus 

Humano 1B (HRV1B) e Coxsackievirus B3 (CVB3). Alguns compostos apresentaram 

atividade antiviral expressiva frente aos três vírus. O estudo demonstrou que 

compostos extraídos de raízes de plantas podem ser utilizados como antivirais 

eficazes (NGOC et al., 2019).        

 A resistência a fármacos é um grande problema que deve ser solucionado 

através do desenvolvimento de novos antivirais eficientes (BEKERMAN; EINAV, 

2015; DE CLERCQ; LI, 2016). É notório que o estresse oxidativo realiza papel 

essencial na patogênese de infecções causadas por vírus, permitindo com isso a 

replicação viral nas células infectadas, minimizando a proliferação celular e 

induzindo a apoptose (GULLBERG et al., 2015).   

 Estabeleceu-se que o equinocromo e suas misturas com outros antioxidantes 

afetam de forma direta as partículas do herpesvírus humano tipo 1 (HHV-1) e 

otimizam os mecanismos de defesa antioxidante nas células infectadas 

(FEDOREYEV et al., 2018). Os resultados apresentaram que o equinocromo e os 

hidroxi-1,4-naftoquinonas naturais são compostos promissores para o 

desenvolvimento de antivirais (POLONIK et al., 2019). De modo geral, os efeitos 

biológicos do núcleo da naftoquinona relacionam-se à geração de espécies reativas 

de oxigênio e à modulação de reações de radicais sinalizadoras redox, como por 

exemplo, prooxidantes, antioxidantes ou eletrófilos (KLOTZ et al., 2014).  
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Uma pesquisa demonstrou que quatro derivados de 1,4-naftoquinona-

ditioglucósido baseados em poli-hidroxi-1,4-naftoquinonas naturais foram 

sintetizados e testados em células Vero frente ao herpesvírus humano tipo 1 (HHV-

1). A atividade dos tioglucósidos do herpesvírus foi analisada pelo ensaio de inibição 

do efeito citopático e a atividade antiviral estabelecida pela adição dos compostos 

testados em células não infectadas e infectadas. Observou-se uma inibição mais 

eficaz na replicação do vírus no pré-tratamento pelas substâncias (POLONIK et al., 

2019).           

 Muitas pesquisadas relacionadas ao herpesvírus humano foram realizadas. A 

utilização de aminometilnaftoquinonas se mostrou promissora. Realizou-se a análise 

do perfil antiviral de três 2-aminometil-3-hidroxi-1,4-naftoquinonas contra o 

herpesvírus humano tipo 1 (HHV-1) utilizando células Vero. Os testes foram feitos in 

vitro e os resultados demonstraram que tais compostos tiveram atividade anti-herpes 

(anti-HHV-1) significativa em comparação ao Aciclovir. Através de uma análise do 

mecanismo inibitório por meio utilizando um ensaio de tempo de adição, constatou-

se que todos os compostos inibiram a fase tardia da replicação lítica (DE MELLO et 

al., 2016).           

 Há vários estudos indicando que compostos contendo uma porção de 

naftoquinona possuem função importante na cadeia respiratória, na cadeia de 

transporte de elétrons, na coagulação sanguínea e na carboxilação do glutamato 

nas células (O’BRIEN, 1991; DE CARVALHO; FERREIRA, 2016). Algumas drogas 

desempenharam papel na redução na produção de partículas do vírus do sarampo, 

atividade antiviral promissora contra o herpesvírus humano tipo 1 (HHV-1) e inibição 

do vírus da hepatite B (HBV) (LIEBERHERR et al., 2017).    

 A atividade antiviral desempenhada pelas naftoquinonas e seus derivados, 

contra vírus que infectam animais ainda é pouco relatada. Demonstrou-se um 

resultado significativo para o herpesvírus bovino tipo 1 (BoHV-1), que possui grande 

importância em medicina veterinária e está relacionado à doenças respiratórias, 

genital e abortos. Algumas naftoquinonas foram sintetizadas para serem avaliadas 

como antivirais no ciclo replicativo do herpesvírus bovino tipo 1 (BoHV-1) (SILVA et 

al., 2018).           
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A atividade citotóxica expressa pelas naftoquinonas está relacionada ao 

surgimento de espécies reativas de oxigênio in vivo, que causam estresse oxidativo 

intracelular. Várias tentativas estão sendo feitas para obter derivados sem efeitos 

colaterais; isso se deve ao amplo potencial biológico que as naftoquinonas 

demonstram (CAVALCANTI et al., 2013; RUDNICKA et al., 2019).   

 No momento, não há vacinas ou substâncias antivirais aprovadas contra o 

Zika vírus. Com base nos estudos de naftoquinonas e nas atividades promissoras 

que eles demonstram, vários compostos derivados de uma série de naftoquinonas 

foram avaliados contra uma cepa africana do vírus Zika (MR766), utilizando células 

renais de macaco verde africano (Vero) (GONZAGA et al., 2019).   

 Alguns compostos foram extremamente eficazes na inibição da replicação do 

vírus Zika, como: o 3,3 '- ((2-nitrofenil) metileno) bis (2-hidroxinaftaleno-1,4-diona); 

3,3 '(4Clorofenilmetileno) bis (naftaleno-1,2,4-triil triacetato); 3,3 '- (4-

Metilfenilmetileno) bis (naftaleno-1,2,4-triil triacetato); 3,3 '- (3-Acetoxifenilmetileno) 

bis (naftaleno-1,2,4-triil triacetato); 3,3 '- (2,3,4,5,6 pentafluorofenilmetileno) bis 

(naftaleno-1,2,4-triil triacetato). Esses compostos mostraram uma capacidade de 

inibição superior a 99% na replicação do Zika, além disso, o composto 3,3 '- ((2-

nitrofenil) metileno) bis (2-hidroxinaftaleno-1,4-diona) foi o mesmo utilizado neste 

estudo, como bis-naftoquinona 3g (GONZAGA et al., 2019).    

 O estudo de moléculas antivirais para o tratamento de outras arboviroses, 

como a Dengue por exemplo, é imprescindível. Assim como o Zika, o vírus da 

dengue possui genoma RNA de fita simples e alta taxa de evolução. Devido a isso, o 

desenvolvimento de substâncias antivirais promissoras e eficazes pode enfrentar 

alguns obstáculos (ROA-LINARES et al., 2019).    

 Algumas substâncias com estruturas similares às naftoquinonas foram 

aprovados pelo FDA, como a mitomicina, que é utilizada na clínica para terapia 

intravesical pós ressecção transuretral do tumor de bexiga (MILLA et al., 2014; 

VINAYAN et al., 2016). Além da mitomicina, algumas antraquinonas são usualmente 

utilizadas no tratamento de diversas neoplasias hematológicas, como por exemplo a 

daunorrubicina, idarrubicina, doxorrubicina e outras (HORTOBAGYI, 1997; EMADI; 

KARP, 2012).   
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Os análogos de naftoquinona possuem capacidade de afetar diversas etapas 

na via apoptótica e nas vias de sinalização celular. Este fato representa um papel 

importante em sua atividade frente a leucemia mielóide aguda (LMA). As 

naftoquinonas mono e di-substituídas simples inibiram o crescimento celular de 

várias linhagens de células da LMA em baixas concentrações (LEE et al., 2019). 
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2. JUSTIFICATIVA  

 Nos anos de 2015 e 2016, a epidemia do Zika vírus (ZIKV) afetou o Brasil e 

diversos outros países, devido a sua rápida disseminação. A falta de vacina e 

tratamentos específicos, levou a busca por moléculas naturais e obtidas por síntese 

química com atividade antiviral (DING et al., 2018).    

 Diversas medidas e estratégias que apresentem potencial de inibição contra o 

Zika vírus são urgentemente necessárias. Os casos de microcefalia e outras 

complicações neurológicas associadas ao ZIKV, tornou esse patógeno de grande 

importância em saúde pública. Além disso, a circulação do ZIKV continua presente e 

o risco de uma nova epidemia se torna bastante elevado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2019).            

 A pesquisa de compostos antivirais de amplo espectro, capazes de diminuir a 

viremia ou controlar a resposta do hospedeiro à infecção é uma abordagem 

fundamental. Por esse motivo, as naftoquinonas vêm ganhando notoriedade nos 

estudos de novas drogas antivirais, devido às suas atividades desempenhadas. O 

estudo com naftoquinonas torna-se importante pois essas moléculas orgânicas 

estão amplamente distribuídas na natureza e apresentam diversas funções. Além 

disso, essas moléculas podem ser obtidas por síntese química, o que permite a 

biodisponibilidade e sustentabilidade do seu uso como antiviral (LÓPEZ, 2014; 

BARROWS et al., 2016). 

Na literatura, as naftoquinonas já demonstraram potencial efeito terapêutico 

contra alguns vírus, como por exemplo, o vírus HIV, herpesvírus humano tipo 1 e tipo 

2 (HHV-1 e HHV-2) e outros (ROA-LINARES et al., 2019). Além disso, as 

naftoquinonas apresentaram atividade contra o Zika vírus africano (GONZAGA et al., 

2019). Nessa perspectiva, este trabalho buscou avaliar a atividade citotóxica e 

antiviral de moléculas obtidas por síntese química, contra o Zika vírus brasileiro. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

Avaliar a atividade citotóxica de uma série de dezesseis compostos e a 

atividade anti-Zika vírus de três bis-naftoquinonas (3g, 3h e 3i) obtidas por síntese 

química, em células de rim de embrião humano (HEK-293). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Produzir e titular o estoque do Zika vírus (BRAZIL-ZKV 2015) pela técnica de 

Reed Muench e quantificar o genoma viral pelo método quantitativo em uma etapa 

(One-Step) RT-PCR em tempo real. 

 

3.2.2 Determinar a citotoxicidade (CC50) das bis-naftoquinonas (3g, 3h e 3i) pelos 

métodos colorimétricos: Sal tetrazólico (3-(4,5-dimethylthiazol-2yl)-2,5diphenyl 

tetrazolium bromide (MTT); Vermelho neutro (VN) e Cristal violeta (CV) 

 

3.2.3 Determinar a concentração efetiva (EC50) das bis-naftoquinonas (3g, 3h e 3i) 

capaz de inibir a produção de Zika vírus in vitro pela técnica de Reed Muench. 

 

3.2.4 Determinar a atividade antiviral das bis-naftoquinonas (3g, 3h e 3i) pela técnica 

de Reed Muench e pelo método quantitativo em uma etapa (One-Step) RT-PCR em 

tempo real. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 CÉLULAS: 

Células de rim de embrião humano (HEK 293 - ATCC®CRL-1573™) foram 

cultivadas em garrafas de 75 cm2 (SPL Life Sciences) contendo meio mínimo 

essencial de Eagle’s, modificado por Dulbecco (D-MEM), suplementado com 5% de 

soro fetal bovino (Gibco BRL, Life Technologies), penicilina/estreptomicina (2,5 

μg/L), gentamicina (50 µg/mL), L-Glutamina 2%, fungizona (2,5 μg/L) e bicarbonato 

de sódio 7,5% e mantidas em estufa com 5% de CO2 à 37ºC. 

 

4.2 VÍRUS: 

A amostra de Zika vírus (BRAZIL-ZKV 2015, GenBank: KU497555.1) utilizada 

nos experimentos desta dissertação, foi gentilmente cedida pela Drª. Ana Maria 

Bispo Filippis, chefe do laboratório de Flavivirus IOC/Fiocruz. A amostra foi isolada 

em célula C6/36 de sangue de paciente brasileiro e caracterizada no Laboratório de 

referência de Flavivirus, do Instituto Oswaldo Cruz, aprovado pelo comitê de ética da 

Fiocruz (protocolo nº 59254116.0.1001.5262). A amostra selecionada possui 

subtipo/genótipo asiático. 

 

4.2.1 AMPLIFICAÇÃO DA VARIANTE BRASILEIRA BRAZIL-ZKV 2015 EM 

CULTURA DE CÉLULAS HEK-293  

A amostra de Zika vírus (BRAZIL-ZKV 2015) foi isolada em células HEK-293 

(1x104 células / mL), crescendo por 24 horas, incubadas a 37ºC, em ambiente de 5% 

de CO2, até lise total (120h) (Figura 6). O título da amostra de estoque foi 

determinado pela técnica de Reed Muench (1x105,4 TCID50 / mL) (Apêndice 10.1) e 

pelo método quantitativo de RT-qPCR em uma etapa (cópias de 9,5x107 RNA / mL). 

A amostra foi dividida em alíquotas e armazenada (-70ºC) para uso durante todo o 

estudo. 
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Figura 6: Microscopia óptica. (1) Controle de células HEK 293. (2) Presença de efeito 

citopático (lise total) na amplificação da amostra da variante brasileira BRASIL-ZKV 2015 na 
célula HEK 293 em 120 h. 
 

Para isolamento viral, a suspensão contendo 1 MOI da amostra BRAZIL-ZKV 

2015 foi inoculada em células de rim de embrião humano (HEK-293) em garrafa de 

75 cm3, cultivada a partir de 2 x 105 células HEK-293, com 24 h de crescimento a   

37 ºC, em ambiente de 5% de CO2 e 70% de confluência. Após 3 h de adsorção a 

37ºC, o inóculo foi descartado, seguido pela adição de 10 mL de meio de 

manutenção (DMEM contendo 2% SFB) e as células foram reincubadas por 96 h. 

Após esse período, as células foram submetidas a dois ciclos de congelamento e 

descongelamento e foram centrifugadas a 5.000 x G por 15 minutos, para remoção 

dos debris celulares. 

 Os sobrenadantes das garrafas foram misturados, aliquotados e estocados a  -

70 ºC e o título do estoque da amostra de ZIKV em células HEK-293 foi determinado 

pelos métodos de Reed Muench (Reed & Muench, 1938) e por RT-qPCR em uma 

única etapa em tempo real (Lanciotti et al., 2008). O título do estoque de Zika vírus 

foi expresso em TCID50/mL, e em cópias do RNA do ZIKV por mL. O critério de 

escolha desse tipo celular (HEK-293) foi devido a importância da utilização de 

células humanas como sistema hospedeiro para o vírus. O Zika vírus possui alta 

taxa de replicação em células HEK-293 e, além disso, é fundamental testar 

substâncias em células renais, pois o rim é um órgão de excreção de medicamentos. 
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4.3 DETERMINAÇÃO DO TÍTULO DO ESTOQUE DA VARIANTE BRASILEIRA 

BRAZIL-ZKV 2015  

 

4.3.1 TITULAÇÃO PELO MÉTODO DE REED MUENCH 

Para determinação do título infeccioso da amostra do ZIKV, segundo o método 

das diluições limites, a amostra de ZIKV foi diluída seriadamente na base 10 

partindo de 10-1 (0,5 mL da amostra de ZIKV mais 4,5 mL de DMEM sem soro) até 

10-10 em meio sem soro com cálculo do ponto de 50% de infecção, de acordo com a 

metodologia clássica de Reed Muench (Reed & Muench, 1938). Cem microlitros de 

cada diluição foram adicionados em cultivo de células HEK-293 (1x104) cultivadas 

em placas de 96 poços com 24 h de crescimento (oito repetições para cada 

diluição). As duas últimas fileiras das placas foram utilizadas como controle das 

células. As placas foram incubadas por 96 h e o título infeccioso da amostra de ZIKV 

foi determinado pelo valor recíproco da diluição do vírus, com capacidade de infectar 

50% das células inoculadas (Apêndice 10.1) O título foi calculado de acordo com a 

distância proporcional (DP), conforme fórmula abaixo e expresso como dose 

infectante 50% (DI50%). 

DP =    __________(% de Infectados acima de 50%) - 50%______________ 

             (% de infectados acima de 50%) – (% de infectados abaixo de 50%) 

 

DI50%= (DP x log do fator de diluição) + (Log da diluição acima de 50%) 

 

O resultado foi expresso em TCID50%/mL = DI50% x Log 10-1 pois o 

experimento foi realizado com 100 µL (1/10 do mL) para transformar em mL. O 

expoente negativo correspondente a diluição e será multiplicado por -1 para 

expressar o título da amostra de ZIKV tratada e ou não tratada por bis-naftoquinona 

em TCID50/ mL. Distância proporcional (DP). Dose infectante (DI) 

 

4.3.2 QUANTIFICAÇÃO PELO MÉTODO RT-qPCR EM UMA ÚNICA ETAPA 

Para a quantificação do estoque viral e avaliação da atividade antiviral das bis-

natoquinonas 3g, 3h e 3i, foi elaborado um protocolo de RT-qPCR em única etapa, 

utilizando a curva padrão sintética desenhada para este estudo. 



 

- 40 - 
 

4.3.2.1 Extração do genoma viral e quantificação pelo método One-Step RT-

qPCR 

O RNA total do Zika vírus foi extraído de 200 L do sobrenadante da amostra 

estoque e/ou dos experimentos de avaliação da atividade antiviral das bis-

naftoquinonas 3g, 3h e 3i utilizando o Kit PureLink™ Spin Column-Based Kit 

(Invitrogen® Life Technologies, EUA) e seguiu as recomendações do fabricante. Os 

RNAs extraídos foram eluídos em Tris 10 mM contendo EDTA 1 mM (TE), 

aliquotados, armazenados a -70 ºC e quantificados pela técnica One-Step RT-qPCR 

em única etapa, utilizando sistema de sonda de hidrólise TaqMan® para detecção e 

quantificação de RNA do Zika vírus.       

 Os iniciadores, sonda e a curva padrão utilizados na técnica RT-qPCR em 

uma única etapa direcionaram-se para a região do gene que codifica para a proteína 

de envelope PrM do Zika vírus, conforme protocolo previamente descrito por 

Lanciotti e colaboradores (2008) (Quadro 1). 

 

Quadro 1: Oligonucleotídeos utilizados para a quantificação do gene que codifica a proteína 
de envelope PrM do Zika vírus por RT-qPCR. 

 

Iniciadores 
do ZIKV 

BRAZIL-ZKV 2015 
Sequência (5´→3´) 

Posição no 
Genoma 

Referência 

Sonda 
Taq Man 

ZIKV 
PrM 

FAM-
AGCCTACCTTGACAAGCAGTCA

GACACTCAA-ZENTM-
lowaBlack®FQ 

1205 – 1237 

Lanciotti et al., 
2008 

modificado por 
Pinto, AMV and 

Fumian, TM 
(LVCA-IOC- 
FIOCRUZ 

Sense 1186 CCGCTGCCCAACACAAG 1186 – 1202 
Lanciotti et al., 

2008 

Antisense 
1238 

CCACTAACGTTCTTTTGCAGAC
AT 

1238 – 1262 
Lanciotti et al., 

2008 

Curva 
padrão 
sintética 

 

ATATCAGACATGGCTTCGGACA
GCCGCTGCCCAACACAAGGTG
AAGCCTACCTTGACAAGCAATC
AGACACTCAATATGTCTGCAAA
AGAACGTTAGTGGACAGAGGCT

GGGGAAATGGATGTGGA 

1163 – 1288 

Desenhada por 
Pinto, AMV 

(UFF); Fumian, 
TM (LVCA-

IOC-FIOCRUZ) 
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A curva sintética padrão utilizada nesse estudo foi desenhada para uma 

sequência do gene que codifica a proteína de envelope PrM, localizada entre a 

posição 1163 e 1288 do genoma do Zika vírus da variante BRAZIL-ZKV 2015, 

disponível no GenBank: KU497555.1. Nessa sequência encontram-se sinalizadas 

em amarelo, rosa e verde, as sequências dos iniciadores sense, antisense e sonda, 

respectivamente. 

 

5’ATATCAGACATGGCTTCGGACAGCCGCTGCCCAACACAAGGTGAAGCCTACCTTGA

CAAGCAATCAGACACTCAAATGTCTGCAAAAGAACGTTAGTGGACAGAGGCTGGGGA

AATGGATGTGGA-3’ 

 

 Duzentos e cinquenta nanogramas (ng) do DNA liofilizado (curva sintética) 

foram diluídos em 500 µL de tampão TE pH 8,0. O número de cópias genômicas por 

µL (CG/µL) foi calculado a partir da concentração de DNA medida em Nanodrop 

2000® (ThermoScientific, EUA) e conforme cálculos no programa disponível em 

http://cels.uri.edu/gsc/cndna.html. 

 

Número de cópias-alvo = concentração em g/μLx número de Avogadro 

(moléculas/μL)        Nº de pares de bases x PM médio de um par de bases 

 

Onde, número de Avogadro = 6,022 x 1023; Nº de pares de bases = 126; PM médio 

de um par de bases = 660 

 

A partir da concentração de DNA obtido, foram realizadas diluições seriadas da 

curva na base 10 (de 10-1 a 10-8). Essas diluições foram aliquotadas para uso único 

em cada experimento e armazenadas a -70 oC. Os parâmetros de qualidade da 

curva padrão (R2, Slope e eficiência) foram determinados. As reações de RT-qPCR 

em única etapa foram realizadas com o kit GoTaq® Probe 1-Step RT-qPCR System 

(Promega, EUA), conforme recomendações do fabricante (Quadro 2). 

 

 

 

http://cels.uri.edu/gsc/cndna.html
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Quadro 2: Composição da mistura de reagentes para detecção e quantificação do gene que 
codifica a proteína de envelope PrM do Zika vírus pelo método quantitativo RT-qPCR em 
uma única etapa. 

 

Reagentes 
Volume 

(µL) 

ÁguaDNAse/RNAse livre 1,6 

GoTaq®Probe qPCR Master Mix  (2X) 10 

GoScript ™ RT Mixpara1-Step RT-qPCR 0,4 

Primer Forward (20 µM) 1,0 

PrimerReverse (20 µM) 1,0 

Sonda (200 µM) 1,0 

Amostra ou Curva Padrão ou Controle 

negativo (água) 
5,0 

Volume Final 20 

  
O material genético foi amplificado em termociclador ABI Prism 7500 SDS 

(Applied Biosystems, EUA) com programação das condições de amplificação 

sugeridas pelo fabricante do kit GoTaq® 1-Step RT-qPCR System. As condições de 

amplificação no método quantitativo em uma etapa (One-Step) RT-qPCR em tempo 

real sugeridas pelo fabricante foram: transcrição reversa (45ºC por 15 minutos; 

inativação da transcriptase reversa e ativação GoTaq® polimerase a temperatura de 

95ºC por 2 minutos; desnaturação do genoma viral a 95ºC por 15 segundos e 

hibridização e extensão a 60ºC por 1 minuto (40 ciclos). 

 

4.4 BIS-NAFTOQUINONAS OBTIDAS POR SÍNTESE QUÍMICA  

O processo de síntese química das bis-naftoquinonas seguiu o procedimento 

descrito por (Tisseh; Bazgir, 2009) (Tabela 1 e Figura 7). O critério de escolha 

dessas moléculas foi devido a atuação das naftoquinonas em diversas áreas e por 

serem moléculas orgânicas, biodisponíveis e sustentáveis. As mesmas bis-

naftoquinonas descritas foram utilizadas no trabalho do Gonzaga et al., 2019, porém 

em células de rim de macaco verde africano (Vero). 
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Tabela 1: Atividade citotóxica, atividade antiviral e índices de seletividade da série de 
dezesseis moléculas sintéticas. Concentração necessária para matar 50% das células 
(CC50). Concentração efetiva das bis-naftoquinonas necessária para reduzir em 50% a 
produção de partículas virais (EC50). O índice de seletividade (IS) é a relação entre 
CC50/EC50. Micromolar (µM). Sal tetrazólico (3-(4,5-dimethylthiazol-2yl)-2,5diphenyl 
tetrazolium bromide) (MTT); Vermelho Neutro (VN); Cristal violeta (CV).  
 
 

Moléculas  Citotoxicidade CC
50

 (µM) 

Células HEK-293  

Atividade 
Antiviral 

EC
50 

(TCID
50/mL)  

Índice de 
Seletividade 

IS 

 
MTT VN CV   MTT VN CV 

3a 100 ± 8,6   37,5 ± 7,4 75 ± 8,5   Tóxica  - - - 

3b 50 ± 3,0 50 ± 8,0   376 ± 7,3   Tóxica - - - 

3c 60 ± 2,1 76 ± 2,5 95 ± 6,5 Tóxica - - - 
 

3d                   75 ± 6  69 ± 5,3 77 ± 3,9 Tóxica  - - - 

3e 25 ± 5,7   50 ± 6,6   50 ± 9,6   Tóxica  - - - 

3f 50 ± 7,6 31 ± 7,9  50 ± 6,0 Tóxica - - - 

3g 355 ± 1,4 365 ± 3,3 371 ± 1,1 2,8 ± 1,1 127 130 133 

3h 355 ± 2,3   345 ± 2,7   375 ± 1,0  1,5 ± 1,0  237 230  250  

3i 325 ± 1,6   347 ± 1,8   355 ± 1,5  2,1 ± 1,1  155 165  169  

3j 50 ± 9,0 50 ± 5,5 38 ± 8,8 Tóxica  - - - 

3k 50 ± 1,0  25 ± 8,9 25 ± 5,7 Tóxica  - - - 

3l 100 ± 7,8 62,5 ± 9,1 31 ± 4,8 Tóxica  - - - 

3m  12,5 ± 4,8 9,4 ± 3,8 6,3 ± 3,3 Tóxica  - - - 

3n  55 ± 1,4 65 ± 3,5 76 ± 4,5 Tóxica  - - - 

3o 50 ± 5,6 55 ± 7,2 69 ± 6,5 Tóxica - - - 

3p 38 ± 3,9 25 ± 8,9  25 ± 1,5 Tóxica  - - - 
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Figura 7: Estrutura química das bis-naftoquinonas 3g, 3h e 3i.  

 

(3g) 3,3'-((2-nitrofenil)metileno)bis(2-hidroxinaftaleno-1,4-diona) 

(3h) 3,3'-((3-nitrofenil)metileno)bis(2-hidroxinaftaleno-1,4-diona) 

(3i)  3,3'-((4-nitrofenil)metileno)bis(2-hidroxinaftaleno-1,4-diona) 

 

4.5 AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DAS MOLÉCULAS (CC50) 

Para ensaio de citotoxicidade foram preparadas soluções das bis-

naftoquinonas purificadas (3,125 µM; 6,25 µM; 12,5 µM; 25 µM; 50 µM e 100µM) em 

meio DMEM. Duzentos microlitros de cada solução foram adicionados a cultivo de 

células HEK-293 (4x104 células/mL) em placas de 96 poços, em triplicata. Seis 

cavidades de cultivo sem tratamento foram o controle de células que será o 100% de 

viabilidade ou 0% de citotoxicidade. As placas foram reincubadas a temperatura de 

37º C em ambiente com 5% de CO2, por 96 h. Após este período, as placas foram 

distribuídas em três grupos para revelação por três metodologias: sal tetrazólico (3-

(4,5-dimethylthiazol-2yl)-2,5diphenyl tetrazolium bromide (MTT) (Mosmann, 1983), 

vermelho neutro (VN) (Fautz et al., 1991) e cristal violeta (CV) (Saotome et al., 

1989). 
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4.5.1 Avaliação da interferência das substâncias na respiração celular - Para 

determinar o efeito das moléculas 3g, 3h e 3i na respiração celular, 100 µL da 

solução de 1mg/mL de sal tetrazólico (3-(4,5-dimethylthiazol-2yl)-2,5diphenyl 

tetrazolium bromide) (MTT) foram adicionados em todas as cavidades das placas. 

As placas foram reincubadas por 3 h, a temperatura de 37º C, em ambiente com 5% 

de CO2. Após este período, o MTT foi descartado para a adição de 100 µL de DMSO 

PA (SIGMA). Após homogeneização e incubação por 15 min a temperatura 

ambiente, a leitura da densidade ótica foi realizada em leitora de ELISA a 540 nm e 

o valor do CC50 foi calculado por regressão linear. 

 

4.5.2 Avaliação da integridade de membrana lisossômica pela retenção do 

vermelho neutro - Para determinar o efeito tóxico das moléculas no lisossomo, os 

sobrenadantes dos cultivos de células tratadas com as bis-naftoquinonas 3g, 3h e 3i 

foram descartados para adição de 100 μL de vermelho neutro 0,01%, em todas as 

cavidades. Após reincubação a 37ºC por 3 horas, em ambiente com 5% de CO2, 

para penetração do corante nas células vivas, os sobrenadantes foram descartados 

e as células fixadas com 100 μL de solução de formaldeído a 4% em PBS por 15 

minutos, seguido da eluição do corante das células com 100 μL de solução de ácido 

acético 1% em metanol 50%. Foi realizada a leitura em leitora de ELISA a 540 nm. O 

cálculo do valor da CC50 foi determinado por regressão linear. 

 

4.5.3 Avaliação da integridade de DNA celular – O cristal violeta determina se a 

droga interfere na integridade do DNA celular. Para este teste, 100 μL de cristal 

violeta 0,5% em ácido acético a 30% foram adicionados em todas as cavidades das 

placas contendo células tratadas e não tratadas com as substâncias. As placas 

foram mantidas em temperatura ambiente por 15 minutos. Após esse período, o 

sobrenadante foi descartado e as placas lavadas em água corrente de baixa 

pressão. Após secagem em estufa, o corante foi eluído com 100 μL de metanol PA 

homogeneizando-as com movimento rotatório suave. A leitura da densidade ótica foi 

realizada em leitora de ELISA a 540 nm e o cálculo do CC50 foi determinado por 

regressão linear. 
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4.6 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIVIRAL DAS BIS-NAFTOQUINONAS  

O ensaio de determinação de atividade antiviral seguiu o protocolo descrito 

previamente por Cheng et al., 2004, modificado por Pinto et al., 2014. As células 

HEK-293 (1x104 células/mL) crescidas em placas de 24 poços foram inoculadas com 

a amostra de Zika vírus (0,1 MOI) e incubadas por 3 h para adsorção do vírus. Após 

este período, o inóculo foi removido para adição de concentrações diferentes das 

moléculas (3,125; 6,25; 12,5; 25; 50 e 100 μM). As placas foram reincubadas a 

temperatura de 37ºC em ambiente com 5% de CO2. Após 96 h, as células foram 

rompidas, seguindo três ciclos de congelamentos e descongelamentos. Os debris 

celulares foram removidos por centrifugação a 5000 rmp por 15 minutos e as 

suspensões virais congeladas a - 70ºC para posterior avaliação da inibição da 

produção de virion.  

A inibição da produção de virion foi dada pela ação das bis-naftoquinonas, 

determinada por duas metodologias: a) técnica de Reed Muench conforme descrito 

no item 4.3.1 b) pela quantificação do genoma viral pelo método (One-Step) RT-

qPCR, conforme descrito no item 4.3.2, após extração do genoma viral conforme 

descrito no item 4.3.2.1. Todos os ensaios pela técnica de RT-qPCR foram 

realizados em duplicata.  
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4.7 DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE SELETIVIDADE  

 

Este parâmetro farmacológico é utilizado para estimar a segurança de 

medicamentos, tanto para a utilização em humanos, quanto para animais e, quanto 

maior o valor deste (acima de 10), maior a diferença entre a dose de antiviral que 

reduz 50% a replicação viral (EC50) e a dose citotóxica (CC50). Portanto, maior será a 

segurança do fármaco para uso nas respectivas células (COEN & RICHMAN 2007).

 O valor do índice de seletividade (IS) foi calculado através da razão entre 

resultados de CC50 e de EC50 de cada substância, determinado pela técnica de Reed 

Muench. Concentração necessária para matar 50% das células (CC50). 

Concentração efetiva das bis-naftoquinonas necessária para reduzir em 50% a 

produção de partículas virais (EC50). 

 

IS = CC50/EC50 

 

4.8 ANÁLISE DE DADOS 

 

Todos os dados apresentados incluíram a média ± desvio padrão da 

triplicata/duplicata dos experimentos usando três determinações independentes. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas pelo Excel para Windows e valores 

de p iguais ou inferiores a 0,05 foram considerados estatisticamente significativos 

pelo teste t de Student. 
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5. RESULTADOS 

5.1 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE CITOTÓXICA, ÍNDICE DE SELETIVIDADE E 

ATIVIDADE ANTIVIRAL DAS BIS-NAFTOQUINONAS 

Através da avaliação da citotoxicidade (CC50) das bis-naftoquinonas 3g, 3h e 3i, 

foi possível observar que as moléculas não foram citotóxicas para as células HEK-

293 e além disso, as substâncias apresentaram grau de citotoxicidade semelhante 

pelas três metodologias ensaiadas (Tabela 2). Para determinar a atividade citotóxica 

das moléculas, foram utilizadas três metodologias: 

 

a) Avaliação da integridade da mitocôndria, pela capacidade da metabolização 

do sal tetrazólico (3-(4,5-dimethylthiazol-2yl) -2,5diphenyl tetrazolium bromide (MTT), 

pela succinato desidrogenase das mitocôndrias, uma enzima ativa somente em 

células com cadeia respiratória intactas, que resulta na produção do precipitado azul 

de formazana. A quantidade de formazana é proporcional ao número de células 

viáveis (MOSMANN, 1983). 

 

b) Avaliação da integridade de membrana e atividade lisossômica pela capacidade 

de células vivas incorporarem o vermelho neutro (VN) dentro do lisossomo. O 

vermelho neutro é um corante catiônico fraco, que penetra na membrana celular e 

acumula nos lisossomos, onde irá combinar com a parte aniônica da matriz 

lisossômica, importante para vírus que entram por endocitose, ou seja, drogas que 

são tóxicas para lisossoma inibe a replicação viral, pois inibe a formação do 

endossoma (FAUTZ et al., 1991). 

 

c) Avaliação da proliferação celular e integridade do DNA celular quantificado, 

ou seja, o número de células pela incorporação do cristal violeta (CV) ao DNA 

celular (SAOTOME et al., 1889). 
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Com base na avaliação da citotoxicidade (CC50), avaliou-se posteriormente a 

atividade anti-ZIKV das bis-naftoquinonas. A redução do título de ZIKV em cultivo de 

células HEK-293 infectadas e tratadas com concentrações diferentes das bis-

naftoquinonas foi determinada por titulação diferencial através da técnica de Reed 

Muench, quando comparada com o título do controle de cultivo de células não 

tratadas e infectadas pelo ZIKV. Com isso, permitiu-se calcular as concentrações 

efetivas das bis-naftoquinonas capazes de inibir em 50% a produção de partículas 

virais (EC50). As três bis-naftoquinonas apresentaram atividade antiviral expressiva. 

Entretanto, os índices de seletividade foram avaliados e verificou-se que a bis-

naftoquinona 3h foi considerada a mais segura (Tabela 2).    

 Foi estabelecido que as moléculas para serem consideradas eficazes, 

apresentem um percentual de atividade antiviral igual ou superior a 50% e valores 

de IS acima de 10 (COEN & RICHMAN 2007). 

 

Tabela 2: Atividade citotóxica, anti-ZIKV e índices de seletividade das bis-naftoquinonas 3g, 
3h e 3i. Concentração necessária para matar 50% das células (CC50). Concentração efetiva 
das bis-naftoquinonas necessária para reduzir em 50% a produção de partículas virais 
(EC50). O índice de seletividade (IS) é a relação entre CC50/EC50. Micromolar (µM). Sal 
tetrazólico (3-(4,5-dimethylthiazol-2yl)-2,5diphenyl tetrazolium bromide) (MTT). Vermelho 
Neutro (VN); Cristal violeta (CV). Título da amostra viral determinado pela técnica de Reed 
Muench (TCID50/mL). 
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5.1.1 Atividade antiviral das bis-naftoquinonas 3g, 3h e 3i pelo método 

estatístico de Reed Muench 

 

 As bis-naftoquinonas 3g, 3h e 3i inibiram a produção de virion no cultivo de 

células HEK-293 em todas as concentrações ensaiadas com percentagens de 

inibição expressivas (Quadros 3, 4 e 5; Figuras 8, 9 e 10). As análises estatísticas 

foram realizadas pelo Excel para Windows. 

 

Quadro 3: Avaliação da atividade antiviral da bis-naftoquinona 3g e porcentagem de inibição 
viral. 
 

Concentrações da 
bis-naftoquinona 3g 
testadas pelo Reed 

Muench 
 (µM) 

Quantidade 
Média (carga 

viral 
residual/mL) 

Quantidade 
Média (carga 
viral inibida 

/mL) 

 
Porcentagem de 

inibição viral 

 
3,125 

 

1,8 x 101 

 

8,2 x 104 

 

78% 

 
6,25 

 

1,6 x 101 

 

8,4 x 104 

 

80% 

 
12,5 

 

1,2 x 101 

 

8,8 x 104 

 

83% 

 
25 

 

0,7 x 101 

 

9,3 x 104 

 

88% 

 
50 

 

0 

 

1 x 105 

 

100% 

 
100 

 

0 

 

1 x 105 

 

100% 

Controle da amostra 

não tratada 

 

1 x 105,4 

 

0 

 

0% 
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Figura 8: Avaliação da atividade antiviral da bis-naftoquinona 3g, percentagem e redução do 
título do virion. As percentagens e a redução do título foram determinadas pelo método 
estatístico de Reed Muench. Os resultados representam a média ± o erro padrão da média 
de dois experimentos independentes. Micromolar (µM)      

 

Quadro 4: Avaliação da atividade antiviral da bis-naftoquinona 3h e porcentagem de inibição 
viral. 
 

Concentrações da 
bis-naftoquinona 3h 
testadas pelo Reed 

Muench 
 (µM) 

Quantidade 
Média (carga 

viral 
residual/mL) 

Quantidade 
Média (carga 

viral inibida /mL) 

 
Porcentagem de 

inibição viral 

 
3,125 

 
0 

 

1 x 105,4 

 

98% 

 
6,25 

 
0 

 

1 x 105,4 

 

100% 

 
12,5 

 
0 

 

1 x 105,4 

 

100% 

 
25 

 
0 

 

1 x 105,4 

 

100% 

 
50 

 
0 

 

1 x 105,4 

 

100% 

 
100 

 
0 

 

1 x 105,4 

 

100% 

Controle da amostra 

não tratada 

 

1 x 105,4 

 

0 

 

0% 
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Figura 9: Avaliação da atividade antiviral da bis-naftoquinona 3h, percentagem e redução do 
título de virion. As percentagens e a redução do título foram determinadas pelo método 
estatístico de Reed Muench. Os resultados representam a média ± o erro padrão da média 
de dois experimentos independentes. Micromolar (µM). 
 
 
Quadro 5: Avaliação da atividade antiviral da bis-naftoquinona 3i e porcentagem de inibição 
viral. 
 

Concentrações da 
bis-naftoquinona 3i 
testadas pelo Reed 

Muench 
 (µM) 

Quantidade 
Média (carga 

viral 
residual/mL) 

Quantidade 
Média (carga 

viral inibida /mL) 

 
Porcentagem de 

inibição viral 

 
3,125 

 
1,9 x 101 

 
8,1 x 104 

 
77% 

 
6,25 

 
0 

 
1 x 105,4 

 
98% 

 
12,5 

 
0 

 
1 x 105,4 

 
100% 

 
25 

 
0 

 
1 x 105,4 

 
100% 

 
50 

 
0 

 
1 x 105,4 

 
100% 

 
100 

 
0 

 
1 x 105,4 

 
100% 

Controle da amostra 

não tratada 

 

1 x 105,4 

 

0 

 

0% 
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Figura 10: Avaliação da atividade antiviral da bis-naftoquinona 3i, percentagem e redução 
do título de virion. As percentagens e a redução do título foram determinadas pelo método 
estatístico de Reed Muench. Os resultados representam a média ± o erro padrão da média 
de dois experimentos independentes. Micromolar (µM). 
 
 

5.2 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIVIRAL DAS BIS-NAFTOQUINONAS 3g, 3h 

E 3i PELO MÉTODO QUANTITATIVO RT-qPCR NA REPLICAÇÃO DO GENOMA 

DA VARIANTE BRASILEIRA BRAZIL-ZKV 2015 

 

O protocolo do método quantitativo RT-qPCR em uma única etapa foi 

estabelecido com a utilização de curva padrão sintética. A partir das diluições 

seriadas da curva sintética, foi determinado o valor do Ct para pontos da curva 

padrão sintética nas concentrações: 1,84 x 102; 1,84 x 103; 1,84 x 104; 1,84 x 105; 

1,84 x 106; 1,84 x 107 e 1,84 x 108 cópias genômicas/5µL estabelecido pelo 

programa StepOne v2.3® (Figura 11 e Quadro 6).  

A curva padrão foi utilizada para determinar a concentração do RNA do Zika 

vírus em amostras teste a partir do Ct observado. As quantidades de sequências 

alvo em todas as amostras foram calculadas em relação a uma diluição em série do 

material incorporado em uma curva padrão.  
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Avaliando-se os parâmetros de qualidade da curva padrão, verificou-se a 

eficiência (Eff) de 98,114%, R² de 0,999 e Slope de -3,534, conforme observado na 

figura abaixo.  

 

Figura 11: Parâmetros de qualidade da curva padrão sintética para quantificação absoluta 
de Zika vírus (ZIKV) por RT-qPCR. As concentrações dos pontos da curva foram: 1,84 x 102; 
1,84 x 103; 1,84 x 104; 1,84 x 105; 1,84 x 106; 1,84 x 107 e 1,84 x 108 cópias genômicas/5µL 
estabelecido pelo programa StepOne v2.3®. 
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Quadro 6: Concentrações dos pontos da curva padrão sintética e seus respectivos 
Threshold Cycles (Ct). Os resultados foram elaborados de acordo com o programa StepOne 
v2.3®. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após estabelecimento do protocolo de RT-qPCR, o mesmo foi utilizado para 

quantificação da amostra. O título da amostra estoque brasileira BRAZIL-ZKV 2015 

foi determinado em 9,5 x107 cópias genômicas/mL.  

 

5.2.1 Atividade antiviral da bis-naftoquinona 3g pelo método quantitativo RT-

qPCR em uma única etapa 

 

A molécula 3g inibiu de forma fraca a replicação da variante brasileira BRAZIL-

ZKV 2015, em todas as concentrações ensaiadas (3,125; 6,25; 12,5; 25; 50 e 100 

µM). As curvas da quantificação do genoma viral nas concentrações diferentes 

comportaram-se de forma semelhante à curva da quantificação do RNA do controle 

positivo (Quadro 7 e Figura 12).  

 

 

CONCENTRAÇÕES 
DOS PONTOS DA 

CURVA 

 
Ct 

 
1,84 x 102 

 

 
33 
 

 
1,84 x 103 

 
29 

 
1,84 x 104 

 

 
26 
 

 
1,84 x 105 

 
22  
 

 
1,84 x 106 

 

 
19  
 

 
1,84 x 107 

 
15  

 
1,84 x 108 

 
12  
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Quadro 7: Quantificação do RNA total da amostra BRAZIL-ZKV 2015 tratada e não tratada 
com a bis-naftoquinona 3g para determinação da atividade antiviral. Os resultados foram 
elaborados com os dados do RT-qPCR obtidos pelo programa StepOne v2.3®. 

 

Concentrações da 
bis-naftoquinona 3g 

testadas pelo RT-
qPCR 
 (µM) 

Ct 
Médio 

Quantidade 
Média (carga 

viral 
residual/mL) 

Quantidade 
Média (carga 
viral inibida 

/mL) 

 
Porcentagem 
de inibição 

viral 

 
3,125 

 
13,56 

 
9,5 x 107 

 
0 

 
0% 

 
6,25 

 
13,45 

 
6,4 x 107 

 

1 x 101 

 
11% 

 
12,5 

14,20 5,9 x 107 1 x 101 
 

11% 

 
25 

14,20 5,6 x 107 1,4 x 101 
 

14% 

 
50 

14,18 5,3 x 107 2,4 x 101 
 

25% 

 
100 

 
15,32 

 
4,6 x 107 

 

2,8 x 101 

 
29% 

Controle da amostra 

BRAZIL-ZKV 2015 

não tratada 

 

13,56 

 

9,5 x 107 

 

0 

 

0% 

 

 

 
Figura 12: Atividade antiviral da bis-naftoquinona 3g pela inibição da replicação da variante 
brasileira BRAZIL-ZKV 2015. Gráfico estabelecido com dados da reação RT-qPCR obtido 
pelo programa Step One v2.3®.  
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5.2.2 Atividade antiviral da bis-naftoquinona 3h pelo método quantitativo RT-

qPCR em uma única etapa  

 

A molécula 3h inibiu a replicação da variante brasileira BRAZIL-ZKV 2015 de 

modo gradual nas concentrações 3,125; 6,25; 12,5 e 25 µM, porém apresentou 

inibição significativa nas concentrações de 50 e 100 µM (Quadro 8 e Figura 13).  

 

Quadro 8: Quantificação do RNA total da amostra BRAZIL-ZKV 2015 tratada e não tratada 
com a bis-naftoquinona 3h para determinação da atividade antiviral. Os resultados foram 
elaborados com os dados do RT-qPCR obtidos pelo programa StepOne v2.3®. 

 

Concentrações da 
bis-naftoquinona 3h 

testadas pelo RT-
qPCR 
 (µM) 

Ct 
Médio 

Quantidade 
Média (carga 

viral 
residual/mL) 

Quantidade 
Média (carga 
viral inibida 

/mL) 

 
Porcentagem 
de inibição 

viral 

 

3,125 

 

13,28 

 

6,1 x 107 

 

1,4 x 101 

 

14% 

 

6,25 

 

13,44 

 

5,1 x 107 

 

2,2 x 101 

 

23% 

 

12,5 

 

14,06 

 

4,6 x 107 

 

3,1 x 102 

 

33% 

 

25 

 

14,22 

 

4,3 x 107 

 

3,5 x 102 

 

37% 

 

50 

 

22,31 

 

0 

 

9,5 x 107 

 

100% 

 

100 

 

28,00 

 

0 

 

9,5 x 107 

 

100% 

Controle da amostra 

BRAZIL-ZKV 2015 

não tratada 

 

13,56 

 

9,5 x 107 

 

0 

 

0% 
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Figura 13: Atividade antiviral da bis-naftoquinona 3h pela inibição da replicação da variante 
brasileira BRAZIL-ZKV 2015. Gráfico estabelecido com dados da reação RT-qPCR obtido 
pelo programa Step One v2.3®.  

 

 

5.2.3 Atividade antiviral da bis-naftoquinona 3i pelo método quantitativo RT-

qPCR em uma única etapa 

 

A molécula 3i inibiu de forma gradual a replicação da variante brasileira 

BRAZIL-ZKV 2015 em todas as concentrações, porém apresentou inibição 

expressiva nas concentrações a partir de 6,25 µM (Quadro 9 e Figura 14). 
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Quadro 9: Quantificação do RNA total da amostra BRAZIL-ZKV 2015 tratada e não tratada 
com a bis-naftoquinona 3i para determinação da atividade antiviral. Os resultados foram 
elaborados com os dados do RT-qPCR obtidos pelo programa StepOne v2.3®. 

 

Concentrações da 
bis-naftoquinona 3i 
testadas pelo RT-

qPCR 
 (µM) 

Ct 
Médio 

Quantidade 
Média (carga 

viral 
residual/mL) 

Quantidade 
Média (carga 
viral inibida 

/mL) 

 
Porcentagem 
de inibição 

viral 

 
3,125 

 
14,69 

 
2,7 x 107 

 
7,2 x 101 

 
28% 

 
6,25 

 
15,24 

 
2,3 x 101 

 
7,3 x 107 

 
77% 

 
12,5 

 
20,46 

 
0 

 
9,4 x 107 

 
99% 

 
25 

 
23,18 

 
0 

 
9,5 x 107 

 
100% 

 
50 

 
24,27 

 
0 

 
9,5 x 107 

 
100% 

 
100 

 
29,59 

 
0 

 
9,5 x 107 

 
100% 

Controle da amostra 

BRAZIL-ZKV 2015 

não tratada 

 

13,56 

 

9,5 x 107 

 

0 

 

0% 

 

 

Figura 14: Atividade antiviral da bis-naftoquinona 3i pela inibição da replicação da variante 
brasileira BRAZIL-ZKV 2015. Gráfico estabelecido com dados da reação RT-qPCR obtido 
pelo programa Step One v2.3®. 

 



  

- 60 - 
 

 

6. DISCUSSÃO  

As infecções virais são uma das causas de epidemias em todo o mundo. O 

desenvolvimento de vacinas e antivirais são métodos essenciais para um melhor 

controle e prevenção de doenças causadas por vírus (DING et al., 2018). Ainda 

não há medicamentos aprovados para a terapia específica contra o Zika vírus 

(ZIKV), com isso, como alternativa, foi explorada a triagem de fármacos como 

agentes terapêuticos ou profiláticos. A busca por medicamentos existentes no 

mercado pode ser uma boa estratégia, tendo em vista a segurança no caso de 

gestantes (XU et al., 2016; BARROWS et al., 2016; BALASUBRAMANIAN et al., 

2017).          

 Pesquisas relacionadas às naftoquinonas indicam suas diferentes funções 

para o metabolismo celular, como na cadeira respiratória, coagulação sanguínea, 

cadeia de transporte de elétrons e na carboxilação do glutamato de células 

(O’BRIEN, 1991; DE CARVALHO; FERREIRA, 2016). Relatos na literatura 

sugerem que os mecanismos de citotoxicidade das naftoquinonas estejam 

associados ao núcleo da quinona. Esses mecanismos podem ser: a inibição da 

diidroorotato desidrogenase (enzima que atua na quarta etapa da biossíntese de 

pirimidinas); inibição da incorporação da timidina ao DNA; inibição da replicação 

do DNA; produção de espécie reativa de oxigênio; intercalação e quebra das fitas 

de DNA (BABULA et al., 2009; NEVES et al., 2013).     

 A atividade biológica das quinonas também pode estar relacionada com os 

grupos substituintes localizados nas posições ‘‘orto’’ e ‘‘para’’ das estruturas 

químicas, onde podem estar presentes dois grupos carbonílicos. Estas estruturas, 

quando são reduzidas em condições de aerobiose, originam a espécie dianion 

intermediários, capazes de bioalquilar os ácidos nucléicos e interagir com 

proteínas. Com isso, ocorre a formação de complexos irreversíveis que podem 

levar a perda da função da proteína (STERN et al., 1996; SILVA et al., 2003). 
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Este trabalho teve como objetivo avaliar a citotoxicidade (CC50) de uma 

série de dezesseis moléculas, obtidas por síntese química, em células de rim de 

embrião humano (HEK-293) e determinar a atividade antiviral (EC50) dessas 

moléculas frente ao Zika vírus (BRAZIL-ZKV 2015). Dentre as substâncias 

avaliadas, treze foram consideradas tóxicas. As bis-naftoquinonas 3g, 3h e 3i não 

foram tóxicas para as células HEK-293 e apresentaram resultados significativos.  

 

➢ Atividade citotóxica:  

As bis-naftoquinonas (3g, 3h e 3i) foram testadas em células de rim de 

embrião humano (HEK-293). Por esse motivo, torna-se relevante ressaltar a 

utilização desse tipo celular como sistema hospedeiro, devido às características 

do Zika vírus (ZIKV) em relação a estas células. O ZIKV replica nesse tipo celular 

e, além disso, o rim é uma das vias de excreção de medicamentos, o que torna 

importante determinar o efeito citotóxico dessas moléculas em células renais 

humanas.           

 A importância de sintetizar moléculas que apresentem pouco efeito tóxico 

para a célula hospedeira e com atividade antiviral, permite a sustentabilidade para 

a produção desses compostos em larga escala, para estudo e aplicação no 

campo farmacêutico. Além disso, sabe-se que o Zika vírus realiza uma infecção 

aguda no organismo do hospedeiro, devido a isso, mesmo que uma molécula 

sintetizada apresente certa toxicidade para a célula, ela não será uma droga de 

uso contínuo.         

 As bis-naftoquinonas não foram tóxicas para as células HEK-293. Quando 

ensaiadas para avaliação da interferência na respiração celular pelo método do 

MTT, permitiu-se verificar a integridade da mitocôndria, pela capacidade de 

metabolização do MTT.         

 A avaliação de efeito tóxico das bis-naftoquinonas pelo ensaio com 

vermelho neutro, permitiu verificar se as moléculas iriam interferir na integridade 

da membrana lisossômica, visto que no ciclo de replicação do ZIKV, o lisossoma 

integro é importante para a formação do endossoma e liberação do genoma viral 

no citoplasma. Caso as bis-naftoquinonas fossem tóxicas para lisossomas, o ZIKV 

não teria como formar endossoma e com isso não replicaria. Dessa forma, 

consequentemente, as bis-naftoquinonas inibiriam a replicação viral.  
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No caso especifico do Zika vírus, relatos na literatura discutem a presença 

em grande quantidade da proteína não estrutural NS5 do vírus no núcleo celular, 

cuja função não está bem esclarecida (NG, I.H.W et al., 2019). Avaliou-se o efeito 

tóxico das bis-naftoquinonas no núcleo da célula, pela incorporação do cristal 

violeta ao DNA, para determinar integridade nuclear. O corante cristal violeta é 

muito utilizado para determinar a viabilidade celular. Esse corante é absorvido 

pelas células em cultura e possui a capacidade de corar o núcleo dessas células, 

de forma que a taxa de crescimento celular é baseada pela determinação 

colorimétrica das células coradas. 

A utilização de três métodos de avaliação da viabilidade celular foi 

importante para comparar os resultados dos métodos e garantir um resultado do 

índice de seletividade (IS) mais preciso.      

 Com relação aos resultados de CC50 das bis-naftoquinonas expressos em 

células HEK-293, foi possível avaliar suas atividades anti-ZIKV. Resultados de 

outros estudos demonstraram atividade anti-herpética e anti-dengue de derivados 

de naftoquinonas e antraquinonas. Com base na citotoxicidade, as antraquinonas 

se mostraram mais citotóxicas em comparação às naftoquinonas. Porém, essas 

moléculas foram testadas em células de rim de macaco verde africano (VERO) 

(ROA-LINARES et al., 2019). Este fato demonstra que estudos com Zika vírus 

brasileiro, em células de rim de embrião humano, são mais inéditos. 

 Além disso, pesquisas baseadas no ensaio de citotoxicidade utilizaram o 

método colorimétrico  brometo de (3- (4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazólio, 

MTT), para testar a concentração citotóxica da substância capaz de matar 50% 

das células (CC50) (ROA-LINARES et al., 2019; GONZAGA et al., 2019). Por outro 

lado, os resultados deste estudo foram baseados na utilização de três 

metodologias para testar a concentração citotóxica das bis-naftoquinonas (3g, 3h 

e 3i) capaz de matar 50% das células (CC50), que foram: sal tetrazólico (3-(4,5-

dimethylthiazol-2yl)-2,5diphenyl tetrazolium bromide (MTT); Vermelho neutro (VN) 

e Cristal violeta (CV). 
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➢ Atividade antiviral: 

Estudos relacionados à replicação dos Flavivirus demonstraram que a 

reorganização das membranas intracelulares permite uma replicação eficiente 

desses vírus, na região do citoplasma da célula hospedeira, onde todas as 

proteínas não estruturais formam o complexo de replicação com proteínas da 

célula. Nessa região ocorre a replicação do genoma dos Flavivirus (KLEMA et al., 

2015).           

 Diversas atividades biológicas relacionadas às naftoquinonas já foram 

descritas. As substâncias naturais, como o lapachol e a β-lapachona, são 

naftoquinonas importantes para pesquisas em química e farmacologia de 

quinonas. A combinação da -lapachona com fármacos antineoplásicos, como por 

exemplo, o taxol, pode ser uma ótima opção para a quimioterapia do câncer. 

Outro exemplo, seria em relação as aminometilnaftoquinonas, que demonstraram 

inibir a replicação in vitro do herpesvívurs bovino tipo 5 (FERREIRA et al., 2010; 

PINTO et al., 2014).        

 Alguns derivados naturais de antraquinonas, como a emodina, apresentou 

inibição contra os herpesvírus humanos 1 e 2 (HHV-1 e HHV-2) in vitro e in vivo, 

sendo promissor na terapia clínica da infecção pelo herpesvírus. Além disso, 

outros estudos realizados in vitro e in vivo demonstraram efeitos inibitórios de 

Emodin isolados de Polygonum Cuspidatum no Coxsakievirus B₄. O Emodin 

possui potencial contra a infecção por CVB₄ (XIONG et al., 2011; LIU et al., 2013). 

Outros tipos de naftoquinonas, como as 1,4-piran naftoquinonas sintéticas, 

mostraram-se potentes inibidores da replicação do vírus da dengue (DA COSTA 

et al., 2013).          

 As estruturas químicas das bis-naftoquinonas estudadas diferenciam-se em 

relação à posição do grupo nitro (NO2) no anel benzênico. A bis-naftoquinona 3g 

apresenta o grupo nitro na posição ‘‘orto’’ do anel benzênico. A bis-naftoquinona 

3h apresenta o grupo nitro de nitrogênio na posição ‘‘meta’’ do anel benzênico e a 

bis-naftoquinona 3i apresenta o grupo nitro na posição ‘‘para’’ do anel benzênico. 

O deslocamento desse grupo nitro (NO2) modificou a atividade biológica das 

moléculas com relação à atividade antiviral. 
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Conforme os resultados da atividade antiviral das bis-naftoquinonas, pela 

técnica de Reed Muench, foi possível afirmar que houve significância na inibição 

da produção de virion (partícula íntegra infectante). Todas as moléculas foram 

capazes de inibir virion, em cultivo de células HEK-293, em todas as 

concentrações ensaiadas.        

 Além da técnica de Reed Muench, foi realizado o método quantitativo em 

uma única etapa RT-qPCR, para avaliar a atividade antiviral das bis-

naftoquinonas (3g, 3h e 3i). Os resultados demonstraram que as moléculas 3i e 

3h inibiram a produção do genoma do Zika vírus. Tais resultados sugerem que 

essas moléculas bloquearam ou inibiram alguma via de regulação celular ou 

algum componente viral importante para a transcrição do RNA do vírus.   

 Entretanto, a bis-naftoquinona 3i mostrou-se mais eficaz em reduzir a 

produção do genoma, quando comparada a atividade da bis-naftoquinona 3h. 

Porém, a 3h foi mais eficaz em bloquear a produção de virion em mecanismo pós 

transcricional, conforme resultado da redução expressiva na produção de virion, 

observada na titulação de virion residual pelo método de Reed Muench. A 

molécula 3g, por sua vez, não se mostrou tão eficaz em inibir a produção do 

genoma do Zika vírus, porém demonstrou eficácia na inibição da produção de 

virion, assim como as outras moléculas.       

A bis-naftoquinona 3g foi publicada e apresentou atividade antiviral contra a 

cepa africana do Zika vírus (MR766), em célula de rim de macaco verde africano 

(VERO) (GONZAGA et al., 2019). Os resultados apresentados nesta dissertação 

correlacionam-se ao estudo realizado pelo Gonzaga et al., 2019, pois a molécula 

3g também foi utilizada por esse grupo de pesquisa. Porém, os resultados dos 

estudos diferenciam-se em alguns aspectos, como nas linhagens celulares e nos 

valores de concentração utilizados.  
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Segundo Gonzaga et al., 2019, foi realizada uma triagem de duas séries de 

bis-naftoquinonas contra o Zika vírus africano (MR766). Avaliaram-se vinte e sete 

compostos contra o ZIKV em células Vero. Os resultados da pesquisa mostraram 

que quatro compostos foram mais promissores. Entre eles, estavam o composto 

bis (2-hidroxinaftaleno-1,4-diona) contendo o grupo nitro na posição ‘‘orto’’ 

(composto 10o), que apresentou o melhor índice de seletividade e foi eficaz na 

inibição da replicação do Zika vírus (MR766) (GONZAGA et al., 2019).  

 Além disso, os compostos que apresentaram alta inibição da replicação 

viral foram submetidos à técnica de PCR em tempo real (RT-PCR). Foi realizada 

uma síntese para preparar os compostos, com o objetivo de rastrear as séries de 

bis-naftoquinonas 10 e 13 quanto à sua atividade potencial contra o ZIKV.  Os 

derivados da naftoquinona 10o apresentaram uma porcentagem de inibição 

superior a 99% e esses resultados foram avaliados pela técnica de RT-qPCR, 

porém em concentrações que variaram de 1,25 a 10 µM (GONZAGA et al., 2019). 

 Em contrapartida, os experimentos desta dissertação foram realizados 

utilizando células de rim de embrião humano (HEK-293) e as moléculas utilizadas 

(3g, 3h e 3i) foram avaliadas por duas técnicas: Reed Muench e RT-qPCR, em 

concentrações que variaram de 3,125 a 100 µM. As bis-naftoquinonas 3i e 3h 

ainda não foram publicadas. Por esse motivo, determinou-se avaliar a 

citotoxicidade das três moléculas em células HEK-293 e a atividade antiviral 

dessas bis-naftoquinonas contra a cepa brasileira do Zika vírus (BRAZIL-ZKV 

2015).            

 O padrão de segurança utilizado que garante o uso de um medicamento 

para terapia antiviral consiste no índice de seletividade (IS). Esse índice se 

expressa na razão entre uma concentração de substância capaz de matar 50% 

das células (CC50) e a concentração de substância capaz de inibir 50% das 

partículas virais (EC50). As moléculas devem apresentar valores de SI superiores 

a 10. Em relação ao índice de segurança, todas as as bis-naftoquinonas (3g, 3h e 

3i) apresentaram resultados consideráveis. 
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Dentre as moléculas estudadas, a 3i apresentou um resultado mais 

significativo e foi considerada menos tóxica em comparação as outras. Em 

relação à atividade antiviral, todas as moléculas foram capazes de inibir a 

produção de virions significativamente. Analisando a inibição do genoma do Zika 

vírus, a 3i inibiu uma maior quantidade de cópias desse genoma, quando 

comparada a 3h. Devido a isso, a bis-naftoquinona 3i foi considerada a melhor 

droga, pois inibiu de forma eficaz tanto a produção de virion como a transcrição 

do genoma viral. Por outro lado, a bis-naftoquinona 3g apresentou pouca 

atividade na transcrição do genoma. 
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7. CONCLUSÃO 

 

• A citotoxicidade (CC50) das três bis-naftoquinonas estudadas em células HEK-

293 foi semelhante nos ensaios de MTT; VN e CV. 

 

• A avaliação da atividade anti-ZIKV foi determinada pela concentração das bis-

naftoquinonas capaz de inibir 50% da produção de partículas virais (EC50). As 

três bis-naftoquinonas estudadas apresentaram resultados de atividade 

antiviral ao reduzirem a produção de virion e a transcrição do genoma viral. 

 

• As bis-naftoquinonas 3h e 3i reduziram a síntese de genoma viral mais 

significativamente, enquanto a 3g apresentou pouca atividade na redução da 

transcrição do genoma, em células HEK-293. 

 

• A bis-naftoquinona 3i foi a droga mais promissora pelos ensaios de 

citotoxicidade, IS e atividade antiviral em células HEK-293.  

  

• Apesar de menores concentrações da bis-naftoquinona 3h serem suficientes 

para inibir a produção de virion, a droga apresentou pouca atividade antiviral 

na transcrição do genoma. 

 

• A bis-naftoquinona 3g apresentou pouca atividade antiviral na transcrição do 

genoma e foram necessárias maiores concentrações da mesma. 

 

• Com base nos mecanismos de ação das bis-naftoquinonas 3h e 3g em 

comparação à 3i, pode-se sugerir com os resultados obtidos, que a molécula 

3i inibiu uma fase pré-transcricional do genoma. Entretanto, com relação aos 

resultados apresentados pela 3h, sugere-se que essa molécula inibiu uma 

fase pós-transcricional do genoma. A molécula 3g demonstrou pouca atividade 

em bloquear a síntese do genoma.  
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• A molécula 3i foi a mais eficaz devido aos resultados apresentados na inibição 

de uma fase essencial no ciclo de replicação do vírus e por agir em uma fase 

anterior em comparação as outras moléculas. 
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8. PERSPECTIVAS  

 Biotecnologicamente, analisando essa dissertação, observou-se que as 

três moléculas apresentaram resultados positivos em diversos aspectos e que 

ainda há vários caminhos a percorrer. Um deles é a formulação dessas moléculas 

na forma de hidrogel, para avaliação da atividade antiviral in vitro, em cultivo de 

células bidimensional (2D) e em cultivo de células tridimensional (3D). Com isso, 

posteriormente, será possível comparar os resultados obtidos in vivo.  
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10. APÊNDICE  

 

10.1 Titulação pelo método de Reed Muench 

A titulação por Reed Muench foi realizada seguindo protocolo previamente 

descrito por Lennette (1969) (Figura 15). 

1. Descongelar a amostra a ser titulada e mantê-la no gelo; 

2. Preparar microtubos identificando-os: 10ˉ¹, 10ˉ², 10ˉ³, 10ˉ4, 10ˉ5, 10ˉ6, 10ˉ7, 

10ˉ8, 10ˉ9e 10ˉ¹0. 

3. Adicionar 900 μL de meio sem soro em cada microtubo. 

4. Transferir 100 μL da amostra tratada ou não tratada (original) para o microtubo 

10-1. 

5. Trocar de ponteira e homogeneizar a mistura. 

6. Transferir 100 μL para o microtubo 10ˉ². Repetir até a última diluição (10-10). 

7. Adicionar 100 μL de cada diluição com oito repetições na placa (cada coluna 

correponde a uma diluição, 10-1 a 10-10 da esquerda para a direita). 

8. Os poços da 11ª e 12ª colunas são utilizados para controle de células (CC) e 

contém somente meio de cultivo sem soro. 

9. Incubar a placa a 37 °C por 96 h, observando o aparecimento ou não de efeito 

citopático. 

10. Corar com cristal violeta. 
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Figura 15: Esquema representativo da técnica Reed Muench. 
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Quadro 10: Cálculo para determinação do título por TCID50/mL. 

Diluição da 

amostra 

Intervalo 

diluição 

Unidade 

diluição 

Unidade  

positiva 

infecciosa 

Frequência 

acumulada 

positiva (A) 

Frequência 

acumulada 

negativa (B) 

Coeficiente 

Infecção 

A/ (A+B) 

Percentagem 

de infectados 

10ˉ¹ 1 8 8/8 55 + 8 = 63 0 1 100% 

10ˉ² 1 8 8/8 47 + 8 = 55 0 1 100% 

10ˉ³ 1 8 8/8 39 + 8 = 47 0 1 100% 

10ˉ⁴ 1 8 8/8 31 + 8 = 39 0 1 100% 

10ˉ⁵ 1 8 8/8 23 + 8 = 31 0 1 100% 

10ˉ⁶ 1 8 8/8 15 + 8 = 23 0 1 100% 

10ˉ⁷ 1 8 8/8 7 + 8 = 15 0 1 100% 

10ˉ⁸ 1 8 5/8 2 + 5 = 7 8 – 5 = 3 0,7 70% 

10ˉ⁹ 1 8 2/8 2 +0 = 2 8 - 2 + 3 = 9 0,18 18% 

10ˉ¹⁰ 1 8 0/8 0 8 - 0 + 9 = 17 0 0% 

 

Distância Proporcional (D.P) =  (Percentagem acima de 50%) - 50% 

                                                (%acima de 50%)–(% abaixo de 50%) 

 

D.P. = 70 - 50 = 20 / 52 = 0,384 ≈ 0,4 

70 - 18 

 

Log da diluição acima de 50% = log 10 -6 = - 6 log 10  =  - 6 x 1 =  - 6 

 

Log do fator de diluição = log 10-1 = - 1 log 10 = -1 x 1 = -1 

 

Dose infectante 50% = (log da diluição acima de 50%) + (D.P x Log do fator de 

diluição) 

 

Log da DI50%= -6 + (0,4 x-1)=  - 6 - 0.4  = -6,4 

 

Dose infectante 50% (ID50) = corresponde à diluição de 10-6,4 

 

TCID 50% = 10-6,4 x10-1 = 1x10-7,4 (multiplica por -1) donde o Título é 1x107,4 

 
 
 



 

- 88 - 
 

11. ANEXOS 

 

11.1 CATÁLOGO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS 2018  

 

 

 



 

- 89 - 
 

Professora colaboradora:  

Profa. Dra. Carmen Baur Vieira  
(cbvieira@id.uff.br)  
Departamento de Microbiologia e  
Parasitologia  
Instituto Biomédico  
Niterói, RJ  

Alunos participantes:  

Stephanie Rangel da Silva Rosa (stephanie.rangel@hotmail.com)  
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia e Parasitologia Aplicadas MIP/UFF  
Niterói, RJ  
Robson dos Santos Souza Marinho  
(robsonsantos@id.uff.br)  
Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Microbiologia e Parasitologia Aplicadas MIP/UFF  
Niterói, RJ  
Carolina Oliveira da Silva  
(carolina.ufrj@yahoo.com)  
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Biotecnologia PPBI  
Niterói, RJ  
Alunas do Curso de Graduação em  
Ciências Biológicas (UFF):  
Bruna Prunes Pena Baroni Viana  
(brunabaroniviana@hotmail.com)  
Priscila Gonçalves de Pinho  
(priscilapinho@live.com)  
Alunas do Curso de Graduação em  
Farmácia (UFF):  
Adriani Mello de Souza Lima  
(amslima@id.uff.br)  
Marília Gabriela Vilaça da Silva  
(marilia_gabriela@id.uff.br)  
Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental IOC/Fiocruz:  
Maria da Penha T. P. Xaxier  
(dadade.xavier@gmail.com)  
Técnica em Saúde Pública  
Lorena da Graça Pedrosa de Macena  
(lorenagpm@gmail.com)  
Doutoranda do Programa de Biologia  
Celular e Molecular  
Rafaela Marinho Mata  
(marinhorafa22@gmail.com)  



 

- 90 - 
 

 

 

 

 

 

 



 

- 91 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 92 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


