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RESUMO 

Diversos compostos sintéticos e semissintéticos com atividade anti-

Trypanossoma cruzi vem sendo pesquisados na tentativa de desenvolver um fármaco 

alternativo para a Doença de Chagas, tendo em vista, que os atuais medicamentos 

empregados, para o tratamento desta doença, Nifurtimox e Benznidazol, têm sua 

eficácia limitada, ambos só tratam a fase aguda, e produzem diversos efeitos adversos. 

Algumas substâncias foram selecionadas após testes de triagem para observação 

qualitativa da atividade tripanomicida em formas epimastigotas.  Foi avaliada então 

quantitativamente essa atividade em duas formas evolutivas do parasito: epimastigota, 

forma multiplicativa no intestino do barbeiro e amastigota, forma multiplicativa 

intracelular. Para avaliação da citotoxidade foram utilizadas células Vero.  Observou-se 

que o composto quinolínico JN 14 e a naftoquinona NPPN3375 apresentaram baixa 

citotoxidade e alta atividade tripanomicida. A quinolina JN 14 apresentou no período de 

120 horas uma CL50 na cepa Y, cinco vezes menor do que o Benznidazol que é 

fármaco utilizado atualmente para tratamento da Doença de Chagas. A JN 14, na 

concentração de 12,5µM, reduziu em 70% o índice endocítico em células Vero 

infectadas com amastigotas. A naftoquinona NPPN3375 foi o composto que apresentou 

maior atividade letal matando 90% dos epimastigotas da cepa Y em 72 horas de 

exposição. Foi observado no estudo que a atividade anti-T. cruzi dos compostos são 

dependentes do tempo de exposição e também da concentração da droga. Quanto maior 

a concentração maior a ação da droga contra o parasito. Também foi observado que as 

cepas Dm28 e Y possuem diferentes graus de resistências à ação dos compostos. Esses 

resultados corroboram as diferenças encontradas entre as cepas Dm 28c e Y, Tc I e Tc II 

respectivamente, e a susceptibilidade destes parasitos a diferentes tratamentos 

quimioterápicos. Testes preliminares com a quinolina JN14 e o derivado naftoquinônico 

NPPN3375 foram realizados para analisar o conteúdo de DNA dos parasitos tratados 

com essas substâncias durante 72 horas, foi observado que apesar dos compostos 

atuarem no DNA, este não parece ser o principal alvo de ação destas substâncias, tendo 

em vista, que o controle positivo que é a β-lapachona induziu cerca de três vezes mais a 

fragmentação do DNA em epimastigotas (61%), contra apenas 20% do derivado 

naftoquinônico NPPN3375, que teve uma atividade tripanomicida similar a β-

lapachona. A quinolina JN14 pareceu atuar pouco na indução da fragmentação do DNA, 

apenas 15%. Este estudo indica que os derivados quinolínicos e naftoquinônicos 

testados podem representar um futuro e promissor tratamento para Doença de chagas. 

Porém, mais estudos precisam ser realizados para elucidar o mecanismo de ação destes 

compostos, bem como testes in vivo.  

 

 

 

Palavras Chave: 1.Doença de Chagas 2. Trypanosoma cruzi 3. Quimioterapia 

4.Naftoquinonas. 5. Quinolinas 
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ABSTRACT 

 

Several synthetic  and semi synthetic compounds with activity against 

Trypanosoma cruzi has been studied in an attempt to develop an alternative drug for 

Chagas disease, in order that the current drugs used to treat this disease, nifurtimox and 

benznidazole, have limited effect, both only treat the acute phase, and produce various 

adverse effects. Some substances were selected after screening tests for qualitative 

observation of the activity in epimastigote forms. Then it was quantitatively evaluated 

this activity in two forms of the parasite, epimastigote, multiplicative form in the 

intestine of the vector and intracellular amastigote multiplicative form. To evaluate the 

cytotoxicity, Vero cells were used. It was observed that the quinoline, JN14 and the 

naphthoquinone derivate NPPN3375, showed low cytotoxicity and high trypanocidal 

activity. The quinoline JN14 performed in 120 hours an LC50 in Y strain, five times 

smaller than the Benznidazole drug that is currently used for treatment of Chagas 

disease. The JN 14 at a concentration of 12,5μM decreased by 70% the rate of the 

endocytic index in Vero cells infected with amastigotes. The NPPN3375 

naphthoquinone derivate was the most active compound had lethal killing 90% of the Y 

strain epimastigotes in 72 hours of exposure. Has been observed that the compounds are 

time and concentration dependent, in other words, the higher the concentration and time 

of exposure, the greater the action of the drug against the parasite. It was also observed 

that the strains Dm28 and Y have different degrees of resistance to the action of the 

compounds. These results confirm the differences between the Dm 28c and Y strains, 

Tc I and Tc II respectively, and the susceptibility of these parasites strains to different 

chemotherapy treatments. Preliminary tests with the quinoline derivative JN14 and 

naphthoquinones NPPN3375 were performed to analyze the DNA content of parasites 

treated with these substances for 72 hours, although it was observed that the compounds 

act in theDNA, this does not seem to be the main target of action of these substances, in 

order tha, the positive control which is the compound β-Lapachone, induced about tree 

times more DNA fragments in epimastigote forms(61%), compared to only 20% of the 

NPPN3375 naphthoquinone derivate, whitch had an similar trypanocidal activity of β-

Lapachone. The quinoline JN14 doesn’t seem to act in the induction of DNA 

fragmentation, it rates only 15%. This study indicates that quinolines and 

naphthoquinones tested compounds may represent a promising future treatment for 

Chagas disease. However, more studies are needed to elucidate the target of these 

compounds and in vivo tests. 

 

 

 

Key words: 1. Chagas disease 2. Trypanosoma cruzi 3. Chemotherapy 4. 

Naftoquinones. 5. Quinolines. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Trypanosoma cruzi 

O agente etiológico da Doença de Chagas é um protozoário flagelado da ordem 

Kinetoplastidae chamado Trypanosoma cruzi (Chagas, 1909), é um parasito heteroxeno, 

ou seja, seu ciclo envolve a presença de dois hospedeiros. O ciclo de vida do 

Trypanosoma cruzi envolve a existência de vários estágios celulares, que podem ser 

encontradas em diferentes sistemas e com capacidades multiplicativas diferentes. A 

forma amastigota é encontrada no interior das células de hospedeiros vertebrados tanto 

in vivo, nos humanos ou em animais, quanto in vitro, em cultura de células ou tecidos. 

A forma epimastigota pode ser obtida no tubo digestivo do hospedeiro invertebrado ou 

em meio de cultura acelular. As duas formas anteriormente citadas tem capacidade de 

multiplicação, porém a forma tripomastigota não. Esta forma pode ser obtida a partir de 

sangue do hospedeiro vertebrado, da fase líquida de cultura de células, na fase 

exponencial de culturas acelulares, dos dejetos do hospedeiro invertebrado (De Souza, 

2009) ou através de meios de diferenciação tal como o meio TAU3AAG, que simula 

artificialmente a urina do Triatomíneo (Bonaldo, 1988). Esse pleomorfismo é 

particularmente evidente na transição entre hospedeiros vertebrados e invertebrados, 

mas também pode ocorrer dentro de um mesmo hospedeiro, como uma adaptação 

fisiológica ao ambiente específico ou em antecipação à próxima etapa do ciclo. Para 

descrever essas formas celulares, uma nomenclatura específica faz referência à 

exteriorização e ponto de referência do flagelo do corpo celular, à existência e extensão 

de membrana ondulante, à posição do cinetoplasto relativa ao núcleo e a porção anterior 

e posterior da célula, bem como o formato geral da célula. Nessa nomenclatura, o sufixo 

de origem grega para indicar flagelo, mastigota, é utilizado. A porção anterior e 

posterior da célula é identificada em função do deslocamento desses flagelados em meio 

líquido, no qual o flagelo vai à frente (anterior) e o restante da célula atrás (posterior). 

As principais formas celulares dos ciclos são: 1- Amastigota: forma arredondada ou 

oval, com flagelo curto que não se exterioriza. 2- Epimastigota: forma alongada com 

cinetoplasto justanuclear e anterior ao núcleo; o flagelo estende-se ao longo da metade 

do corpo celular e emerge da extremidade inferior deste e 3- Tripomastigota: forma 

alongada com cinetoplasto posterior ao núcleo; o flagelo forma uma extensa membrana 

ondulante e torna-se livre na posição anterior da célula (Figura 1) (Brener e Andrade, 

1979). 
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Figura 1: Esquema tridimensional das formas tripomastigota(A), epimastigota(B) e 

amastigota(C) de T. cruzi, mostrando as principais estruturas celulares.  

Fonte: http://labspace.open.ac.uk/course/view.php?id=7590 

O estudo da ultra-estrutura e superfície celular do T. cruzi é especialmente 

relevante, pois, esta interage diretamente com a membrana do hospedeiro vertebrado e 

posteriormente é importante para invasão do parasito através do vacúolo parasitóforo, 

além de interagir também com o epitélio intestinal do hospedeiro invertebrado. O 

entendimento desta estrutura é significativo para elucidar o mecanismo de invasão e 

patogênese do parasito através das diversas moléculas presentes na sua superfície. A 

superfície celular dos tripanossomatídeos é composta pela membrana plasmática e uma 

camada formada por microtúbulos subpeliculares. Essa associação é particularmente 

forte nesses parasitas, permanecendo ligadas mesmo após a lise do protozoário (De 

A 

C 

B 
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Souza, 1989). Numerosas proteínas encontram-se ligadas a membrana plasmática, tais 

como, âncoras de glicosilfosfatidilinositol (GPI). Algumas substâncias vêm sendo 

testadas como futuros quimioterápicos, tendo como alvo essas proteínas ou a inibição de 

sua biossíntese (Docampo, 2001).  

Todos os membros da família Trypanosomatidae possuem flagelo, este emerge 

de uma invaginação chamada de bolso flagelar. Possui uma estrutura básica de 9 + 2 

pares de microtúbulo, também possui uma estrutura de filamentos organizada chamada 

de estrutura paraflagelar. O tamanho do flagelo varia de acordo com o estágio evolutivo 

do parasito, na forma esferomastigota o flagelo mede 1 µm, entretanto no final da fase 

intracelular sob a forma de tripomastigota, o parasito se alonga e seu flagelo chega a 

medir 20 µm. O flagelo dos tripanossomatideos está geralmente ligado ao corpo celular 

e emerge da porção central, no entanto, nas formas epimastigota e tripomastigota ele 

emerge lateralmente. Considera-se que o flagelo se acopla ao corpo celular por junção 

do tipo desmossômica (De Souza, 1989). Quando o movimento flagelar se inicia a onda 

de contração se propaga atingindo a junção ao corpo celular, induzindo um aparente 

movimento do corpo celular, que se move dando a aparência de uma membrana 

ondulante. A membrana ondulante não existe estruturalmente como em outros 

protozoários da família Trichomonadidae (Honigberg et al, 1971). 

Os tripanossomatídeos possuem uma mitocôndria única e altamente ramificada, 

preenchida por um tipo especial de DNA, conhecido com cinetoplasto ou KDNA, este 

localiza-se na matriz mitocondrial perpendicular ao eixo flagelar e perto do corpúsculo 

basal, conectando-se por filamentos (Souto-Padron et al., 1984; Ogbadoiry et al., 2003).  

Sendo assim, a posição do cinetoplasto define a região ao qual o corpúsculo basal 

localiza-se e consequentemente a origem do flagelo. Sugere-se que proteínas básicas 

presentes no cinetoplasto neutralizem a carga negativa do DNA e participem da 

condensação do K-DNA em Crithidia fasciculata e T. cruzi (De Souza & Cavalcanti 

2008). Dois tipos de DNA são encontrados no cinetoplasto: minicírculos e maxicírculos. 

Os maxicírculos estão presentes em algumas dúzias de cópias e tem a função homóloga 

ao DNA mitocondrial de outros eucariotos, originando RNA ribossômico e proteínas 

ligadas ao metabolismo energético mitocondrial tais como subunidades da citocromo 

oxidase. Os minicírculos representam cerca de 90% do conteúdo genético do 

cinetoplasto e sua principal função é originar pequenas sequências de gRNAs que 

participam no processo denominado edição do RNA (Shapiro & Englund 1995). 
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 Outra organela importante foi inicialmente descrita como microcorpo, ela 

possuía a enzima catalase que promove a degradação do peróxido de hidrogênio, por 

isso foi denominada de peroxissomo. Recentemente descobriu-se que além desta função 

o glicossomo, como é chamado atualmente, participa da via glicolítica. Diferentemente 

do que acontece em outras células, a via glicolítica dos tripanossomatídeos não ocorre 

no citosol, mas no glicossomo. As enzimas encontradas nos glicossomos tem um alto 

ponto isoelétrico, maior do que as enzimas desta via em outros eucoriotos. As proteínas 

são sintetizadas por ribossomos citoplasmáticos e importadas posteriormente para o 

gliossomo (Hannaert et al., 2003). 

Os acidocalcisomos são organelas envolvidas em funções como estoque de 

cálcio, magnésio, sódio, potássio, zinco, ferro e compostos fosforados, homeostase do 

pH e osmoregulação associada ao vacúolo contrátil (Docampo et al. 2005). 

Para a maioria das células eucarióticas a endocitose é um mecanismo básico para 

internalização de macromoléculas, assim como em T.cruzi. As moléculas são 

degradadas gerando vários percursores para as vias metabólicas. Nos 

tripanossomatídeos a endocitose de macromoléculas acontece em dois sítios: no bolso 

flagelar e no citóstomo (De Souza et al. 2009). A endocitose acontece principalmente na 

forma epimastigota e é quase nula nas outras formas evolutivas. O conteúdo 

internalizado por endocitose é armazenado em uma organela que se encontra na parte 

posterior do parasita, o reservossomo. É uma organela só encontrada na forma 

epimastigota, no entanto as formas amastigota e tripomastigota possuem organelas com 

funções parecidas com as desempenhadas pelo reservossomo. Acredita-se que esta 

organela também desempenha função lisossomal. Estudo sugere que estes nutrientes, 

presentes no reservossomo são degradados durante a metaciclogênese (Soares et al. 

1989). Outro estudo mostrou que a maioria dos antígenos utilizados para o diagnóstico 

da Doença de Chagas encontram-se nesta organela (Cardoso et al. 1990). Outra função 

importante do reservossomo é o armazenamento de proteases, como a cruzain ou 

cruzipain, a principal cisteína proteinase de T.cruzi. Esta proteinase é alvo de alguns 

agentes quimioterápicos como o derivado naftoquinônico β-lapachona (Bourguignon et 

al, 2011).  

O núcleo dos tripanossomatídeos é semelhante ao núcleo de outras células. Sua 

membrana nuclear é porosa e pode ser visualizada por técnica de criofratura. Não existe 

diferença na ultra-estrutura nuclear das diferentes formas do ciclo evolutivo de T. cruzi. 
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Quanto à forma, ela é arredondada nas formas epimastigota e amastigota e alongada na 

forma tripomastigota. 

1.2 Ciclo de Vida 

No sangue periférico dos hospedeiros vertebrados ou reservatórios naturais, o T. 

cruzi apresenta-se na forma tripomastigota sanguícola, em duas morfologias básicas, 

delgada e larga. Quando o hospedeiro invertebrado, inseto reduvídeo, chamado 

popularmente de barbeiro (Figura 2) ingere o sangue infectado de mamíferos, acaba 

ingerindo as formas tripomastigotas sanguícolas, além de algumas formas amastigotas. 

No intestino médio do inseto essas formas diferenciam-se em epimastigotas que se 

multiplicam. Ao chegarem na porção final do intestino do vetor, os epimastigotas 

aderem a parede do tubo digestivo do inseto. Acredita-se que essa ligação seja feita por 

ligações hidrofóbicas entre o flagelo e o substrato presente nessa região (Bonaldo et al., 

1988). Após essa adesão, os epimastigotas diferenciam-se em tripomastigotas, através 

do processo chamado, metaciclogênese. Durante este processo, as formas epimastigotas 

transformam-se em tripomastigotas metacíclicos passando por uma forma evolutiva 

denominada forma intermediária, que se caracteriza pela localização do cinetoplasto ao 

lado do núcleo (Figura 3) (Bourguignon et al, 2006).  

 

 

 

Figura 2:  Foto de um Reduvídeo, hospedeiro invertebrado da Doença de 

Chagas. 

Fonte: http://www.museu-goeldi.br/sobre/NOTICIAS/2011/maio/26_05_2011 
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Figura 3: Microscopia eletrônica de transmissão do Trypanosoma cruzi. (A) Forma 

epimastigota mostrando o cinetoplasto (K) em forma de bastão. (b) Forma intermediária 

mostrando o cinetoplasto adjacente ao núcleo (N). (c) forma tripomastigota mostrando o 

cinetoplasto em forma de cesta (K). Barra=0,5μm Fonte: (Bourguignon et al, 2006) 

Depois desta diferenciação as formas tripomastigotas metacíclicas soltam-se do 

intestino, e se tornam parte da excreta do triatomíneo.  A infecção ocorre após a picada 

do triatomíneo, através da contaminação de mucosas ou pele pelos dejetos do vetor 

contendo o parasito. Muitas vezes a infecção se dá, após, ato de coçar promovido pelo 

hospedeiro vertebrado, levando a excreta contaminada com a forma infectante de T. 

cruzi ao local da picada do reduvídeo.   

Os tripomastigotas metacíclicos são capazes de infectar um vasto número de 

células de mamíferos nucleadas (Burleigh e Andrews, 1995). A invasão ocorre por um 

mecanismo único, onde a célula mamífera recruta os lisossomos (Tardieux et al, 1992) 

para que ocorra a fusão com a membrana plasmática, permitindo que o parasito entre na 

célula (Rodriguez et al., 1997). A acidificação do vacúolo parasitóforo permite a 

ativação da Tc-Tox uma proteína liberada pelo T. cruzi que forma poros no vacúolo 

permitindo a saída do parasito para o citosol (Andrews, 1993). Outra enzima que tem 

um papel fundamental na patogênese e invasão de T. cruzi é a Trans-sialidase (TcTS). 

Sua função é transferir resíduos de ácido siálico do hospedeiro para as mucinas 

presentes na superfície celular do parasito (Giorgi, 2011). Nas formas epimastigotas os 

resíduos de ácido siálico ajudam a promover a adesão do T.cruzi às células epiteliais da 

ampola retal do inseto vetor (Frasch et al, 2000). Nos tripomastigotas, o efeito da 

A 
B 
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sialização mediada pela TcTS protege essa forma da via alternativa do complemento, 

além de também estar envolvida na adesão, invasão e escape do vacúolo parasitóforo 

(Rubin-de-Celis et al, 2006). No citoplasma da célula as formas tripomastigotas 

diferenciam-se em amastigotas, que por sua vez multiplicam-se. Ao chegar a certa 

densidade essas formas diferenciam-se de novo, agora para tripomastigotas sanguícolas, 

e culminam na lise da célula. Essas formas caem na corrente sanguínea e podem infectar 

novas células. Eventualmente, encontram-se amastigotas no sangue periférico, na fase 

aguda da doença, isso se deve a lise prematura das células. Essas formas ajudam a 

propagar a infecção, já que também são capazes de infectar células, particularmente 

fagócitos (Ley et al, 1988). Finalmente, o triatomíneo suga o sangue periférico de um 

indivíduo infectado com as formas tripomastigotas sanguícolas e amastigotas 

completando seu o ciclo celular (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Ciclo de Vida de Trypanosoma cruzi.  

Fonte: Adaptado de http://www.cdc.gov/parasites/chagas/biology.html 
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1.3 A Doença de Chagas 

  A Doença de Chagas é endêmica na América Latina. Embora tenha sido 

descoberta em 1909 por Carlos Chagas, esta doença já assolava a América desde tempos 

remotos. Foi descoberto DNA de T. cruzi em múmias do Chile e Peru com mais de 

9.000 anos (Afderheide et al, 2004). Acredita-se que essa doença inicialmente era 

enzootica, ou seja, afetava apenas animais silvestres, entre eles os hospedeiros 

invertebrados do gênero Triatoma, Panstrongylus e Rhodnius (Hemiptera; Reduviidae) 

e mamíferos silvestres. Com a chegada do homem a América, cerca de 26.000 a 12.000 

anos atrás (Araújo et al, 2009) e consequente implementação da agricultura e 

domesticação animal a doença passou a ser considerada uma antropozoonose, atingindo 

acidentalmente o ser humano. Hoje sabe-se que a Doença de Chagas é uma zoonose, 

sendo transmitida endemicamente entre animais e humanos. Essa mudança teve início a 

cerca de 200 a 300 anos atrás, com o progressivo desmatamento para agricultura e 

abertura de novas rotas de transporte, rodovias e estradas. O vetor acabou 

progressivamente perdendo sua fonte primária de alimento que seria o sangue de 

animais silvestres. Entretanto, ao mesmo tempo expandiu-se através de novas rotas 

abertas, como consequência, acabou adaptando-se as moradias humanas que invadiam 

seu habitat, e passaram a alimentar-se dos animais domésticos e dos próprios humanos 

(Coura & Dias; 2009). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde cerca de 16 a 18 milhões de pessoas 

estão infectadas em todo mundo e 50.000 morrem a cada ano (WHO, 2008). Esta é uma 

doença considerada negligenciada já que afeta majoritariamente a população de baixa 

renda que vive em áreas rurais e reside em moradias precárias, as quais proporcionam 

um microambiente favorável ao vetor, que vive durante o dia entre as frestas e 

rachaduras das casas de pau-a-pique, e a noite alimenta-se do sangue humano e 

transmite a doença aos moradores que alí habitam. A transmissão vetorial ocorre do sul 

dos Estados Unidos ao Sul da Argentina (Figura 5). Diversas medidas foram tomadas 

para eliminação vetorial, sendo que em 2006 a transmissão da doença pelo seu principal 

vetor o Triatoma infestans foi virtualmente eliminada (Figura 6) (WHO, 2008). 
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Figura 5: Distribuição da Doença de Chagas pela América Latina. 

Fonte: (Coura & Dias, 2009). 

 

Figura 6: Controle de Triatoma infestans no Brasil durante o período de 

1989 a 2008. 

Fonte: (Coura & Dias, 2009). 

A Doença de Chagas pode ser transmitida de diversas formas além da 

transmissão vetorial descrita acima. A transmissão transfusional teve um grande 

aumento devido ao êxodo rural, à migração de pessoas infectadas do meio rural para os 
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grandes centros urbanos, porém, devido às medidas adotadas para triagem das bolsas de 

sangue no Brasil e em grande parte da América Latina houve uma redução na 

transmissão pela transfusão de sangue. 

Devido às medidas tomadas para o controle do vetor e a rigorosa seleção das bolsas de 

sangue as transmissões alternativas vêm tomando maior importância. A via oral é uma 

forma alternativa para infecção por T. cruzi. Ela ocorre após a ingestão de alimentos 

contaminados com as excretas dos triatomíneos ou por consumo de carne crua de 

animais silvestres infectados. Esse mecanismo de transmissão vem causando diversos 

surtos em diferentes Estados como: Pará, Santa Catarina, Bahia, Ceará, Paraíba e região 

amazônica (Dias, 2011). No Brasil, as principais fontes de alimento contaminado 

relatadas são açaí e cana de açúcar (Nóbrega et al,2009;Shikanai-Yasuda et al, 1991). 

Outras formas de aquisição da infecção menos comuns mas não menos importantes são: 

transmissão vertical ou congênita, transmissão pelo leite materno, transmissão por 

transplante de órgãos e por acidentes laboratoriais (Dias et al, 2011). 

A Doença de Chagas pode ser dividida em duas diferentes formas clínicas, a 

aguda e a crônica. A fase aguda da infecção ocorre logo após um período de incubação 

do parasito, posterior a entrada do T. cruzi no organismo. Esta invasão do protozoário 

pode causar lesões como os sinais de porta de entrada. O sinal de Romaña é um deles, 

caracterizado pelo edema bipalpebral unilateral, causado pela lesão do parasito a 

mucosa conjuntival. Esta fase dura cerca de dois meses. Apenas 2 a 8% chegam a 

morrer nela, e em geral a mortalidade é maior em crianças.  

 T. cruzi é capaz de invadir diferentes células incluindo macrófagos, células 

musculares lisas e estriadas, fibroblastos e até neurônios. O parasito utiliza as células 

para multiplicar-se e como consequência acaba lisando-as, provocando reações 

inflamatórias acompanhada de necrose, especialmente no coração. Patologias 

microvasculares, degranulação eosinofílica, edema, trombose, estase sanguínea e 

isquemia também são características desta fase (Andrade, 1999). 

Após a fase aguda, a resposta imunológica do hospedeiro reduz a parasitemia, 

limitando a multiplicação do parasito, porém incapaz de erradicar a infecção. A fase 

indeterminada é caracterizada por um longo período onde o hospedeiro permanece 

assintomático. 

A fase crônica que se segue, é representada por distúrbios, cardíacos, digestivos 

e neurológicos (Brener et al; 2000).  A principal patologia associada a esta fase é a 

cardiopatia chagásica crônica caracterizada pela fibrose do miocárdio e sua patogenia 
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ainda não é completamente entendida e elucidada. Entretanto, a teoria mais aceita é que 

a persistência do parasito naquele tecido resulta em uma reatividade inflamatória 

crônica que induz a uma autoimunidade. Ambos os mecanismos, tanto lesão parasitária 

quanto agressão autoimune, são responsáveis pela cardiopatia chagásica (Tarleton; 

2001).  

1.4 Quimioterapia da Doença de Chagas 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO) a droga ideal para o 

tratamento da Doença de Chagas tem que preencher os seguintes critérios: (i) cura 

parasitológica na fase aguda e crônica; (ii) efetivo em dose única ou múltiplas (iii) ser 

acessível aos pacientes, tendo um preço baixo (iv) não ter efeito colateral ou 

teratogênico (v) não apresentar necessidade de hospitalização para o tratamento (iv) não 

indução de resistência. Sabe-se que não existe nenhuma droga que se encaixe nesse 

perfil. No começo dos anos 70, duas drogas foram utilizadas para o tratamento da 

Doença de Chagas: o Nifurtimox e o Benznidazol. Até os dias atuais poucos 

quimioterápicos alternativos foram para as fases de testes clínicos. 

   O Nifurtimox(Nif) 5-nitrofuran (3-methyl-4-(5'-nitrofurfurylideneamine) 

tetrahydro-4H-1,4-tiazine-1,1-dioxide(Bayer 2502) e o Benznidazol (BZ) 2-

nitroimidazole (N-benzyl-2-nitroimidazole acetamide (RO7-1051) foram 

comercializados respectivamente como Lampit e Rochagan no Brasil (Figura 7). Desde 

a década de 80 o Nif  não é mais comercializado no Brasil. Seu mecanismo de ação 

envolve a geração de radicais  nitroânions por nitroredutases que na presença de 

oxigênio leva a formação de espécies reativas, levando em conta a deficiência de 

mecanismos de detoxificação destes intermediários por T. cruzi.  

Esta droga tornou-se um bom agente tripanomicida (DoCampo & Moreno; 

1986). O mecanismo de ação do Benznidazol envolve a ligação e interação covalente 

entre intermediários nitroredutores e componentes do parasito como DNA, lipídeos e 

proteínas (Diaz de Toranzo et al., 1988). 

Ambos os compostos foram desenvolvidos quatro décadas atrás e apresentam 

resultados variados que dependem da fase da doença, são efetivos na fase aguda e 

crônica recente, dependem também da dose e duração do tratamento, idade do paciente 

e região endêmica, além de apresentarem inúmeros efeitos indesejáveis. Diferentes 

susceptibilidades e resistência natural de diferentes cepas também foram relatadas 

(Filardi & Brener, 1987). 
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Figura 7: Fórmula química do Benznidazol e Nifurtimox. 

Os principais efeitos colaterais do nifurtimox são: perda de peso, alterações 

físicas, excitabilidade, náuseas, vômitos e diarréia. Os efeitos causados pelo 

benzinidazol podem ser classificados em três grupos: 1) sintomas de hipersensibilidade, 

inflamações na pele acompanhadas de erupções cutâneas (geralmente ocorrem entre o 

sétimo e o décimo dia de tratamento), edemas e dores articulares e musculares; 2) 

depressão da medula óssea; 3) transtornos sensitivos e motores de nervos periféricos. Os 

sintomas mais graves causados pelo BZ são: agranulocitose, inflamação na garganta, 

febre e septicemia, púrpura trombocitopenica, petéquia, bolhas hemorrágicas e 

sangramento de mucosa. Aos primeiros sinais destas manifestações, deve-se cessar o 

tratamento.  Algumas alterações como hipersensibilidade e intolerância podem ser 

minimizadas através da diminuição da dose e uso de anti-histamínicos e 

corticosteróides. Além disso, são substâncias que não devem ser administradas em 

pacientes grávidas ou que apresentem insuficiências cardíaca, renal, respiratória ou 

hepática, pacientes idosos e pessoas muito debilitadas (Coura & Castro, 2002). 

Apesar de muitas substâncias terem atividade contra T. cruzi, tanto in vitro 

quanto in vivo, apenas o allopurinol, itraconazol e fluconazol avançaram para os testes 

clínicos (Soeiro & Castro, 2009).  

Allopurinol (4-hydroxypyrazolo (3,4-d) pyrimidine HPP) (Figura 8), é um 

composto análogo da hipoxantina que age como substrato alternativo para enzima 

Hipoxantina-guanina fosforibosil transferase(HGPRT) e é incorporado no RNA. Sua 
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incorporação leva a formação de nucleotídeos não fisiológicos e bloqueia a síntese de 

novo dos nucleotídeos de purina (Marr, 1991). 

 

Figura 8: Fórmula química do Alopurinol 

Os compostos azólicos, fluconazol (α-(2,4-difluorophenyl)-α-(1H-1,2,4,-triazol-

1-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazol-1-ethanol,) e itraconazol (cis-4[4-4-4[[2-(2-

4dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4,triazol-1-methyl)-1,3-dioxolan-4-yl]-1- 

piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methyl-propyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one) foram 

testados em animais de experimentação e  agem sobre a biossíntese de ergosterol (De 

Castro 1993). 

Avanços no estudo da bioquímica, biologia, genoma e proteoma do T. cruzi 

permitiram a identificação das vias metabólicas, biossíntese e enzimas cruciais para a 

sobrevivência e desenvolvimento do parasito. Estes avanços possibilitam o 

desenvolvimento de novas drogas capazes de atingir esses alvos específicos. Alguns dos 

alvos promissores para a quimioterapia da Doença de Chagas são: metabolismo de 

esterol, enzimas como tripanotiona redutase, cisteína proteinase, hipoxantina-guanina 

fosforibosil transferase, gliceraldeido-3-fosfatodesidrogenase, DNA topoisomerases, 

dihidrofolato redutase e farnesilpirofosfatoredutase sintase (DoCampo 2001; Rodriguez 

2001). 

1.5 Naftoquinonas 

As quinonas representam uma ampla e variada família de metabólitos de 

distribuição natural (Thomson, 1971).  Nos últimos anos, intensificou-se o interesse 

nestas substâncias, não só devido a sua importância nos processos bioquímicos vitais, 

como também ao destaque cada vez maior que apresentam em variados estudos 

farmacológicos. Na natureza estão envolvidas em etapas importantes do ciclo de vida de 

seres vivos, principalmente nos níveis da cadeia respiratória e da fotossíntese, como por 
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exemplo, as ubiquinonas e as plastoquinonas (Thomson, 1971,1997). As naftoquinonas, 

como por exemplo, as vitaminas do tipo K, são de irrestrita necessidade aos mamíferos 

(Mahler e Lordes, 1971) pois possuem ação controladora da coagulação sangüínea.  De 

um modo geral, as quinonas naturais mais representativas são de vital importância para 

vegetais superiores, artrópodes, fungos, liquens, bactérias, algas e vírus. A distribuição 

dessas substâncias nos variados organismos implica possivelmente em funções 

biológicas múltiplas, agindo de forma conspícua em seus diversos ciclos bioquímicos.  

Em estudos farmacológicos as quinonas mostram variadas atividades biológicas, 

destacando-se, dentre muitas, atividade antimicrobiana e antifúngica (Garnier et al., 

1996); atividade cercaricida (prevenção da penetração de cercárias Schistosoma 

mansoni na pele) (Austin, 1974); ação moluscicida (atividade contra caramujos 

Biomphalaria glabrata hospedeiro intermediário do Schistosoma mansoni (Santos et al., 

2001); leishmanicida nas formas amastigotas de Leishmania (viannia) braziliensis 

(Teixeira et al., 2001; Kayser et al., 2000) tripanossomicida   contra T. cruzi  em sua 

fase tripomastigota (Goulart et al., 1997; Pinto et al., 2000); antimalárico (atividade 

contra eritrócitos parasitados por Plasmodium falciparum (Carvalho et al., 1988); 

antiviral contra enteroviroses; antiinflamatória; antineoplásica  e antiulcerantes (Pinto  

et al., 1987; Santana et al., 1968; Goel et al., 1987). Atuam também  como inibidoras de 

sistemas celulares reparadores, processos nos quais atuam de diferentes formas. Como 

exemplo, destaca-se o estresse oxidativo que provocam, ao induzirem a formação 

deletéria endógena de espécies bioativas derivadas do oxigênio (
1
O2, 

.
OH, O2

.-
 e H2O2) 

(Matés e Sanchez-Jinméns, 2000) , como ocorre em Trypanosoma cruzi.  Este tipo de 

mecanismo de ação é importante, pois alguns microorganismos patogênicos são muito 

mais sensíveis ao estresse oxidativo do que os hospedeiros humanos (Molina et al., 

1996).   

Outra atividade marcante destas substâncias, descoberta um tanto recentemente, 

é a inibição do complexo das topoisomerases, ação que provoca o desencadeamento da 

apoptose. A interferência das quinonas na apoptose constitui-se em uma pesquisa 

interdisciplinar de fronteira na química medicinal, existindo grande expectativa quanto à 

delineação de estratégias racionais, visando o combate de neoplasias,  principalmente às 

relacionadas ao câncer de próstata. 

De modo muito peculiar, em decorrência de diferentes arranjos quinonoídicos 

(isomeria), com um mesmo tipo de anel pode-se ter, dependendo das disposições 

relativas das carbonilas, diferentes quinonas. Por exemplo, no arranjo de base 
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naftalênica tem-se a forma isomérica 1,2 ou orto-quinonoídica, quando as carbonilas 

são vizinhas, ou a 1,4, para-quinonoídica, com as carbonilas tendo entre si dois 

carbonos. Estas formas isoméricas diferem muito em suas propriedades físicas, 

químicas e quanto a sua atuação biológica. Um exemplo típico é a orto-naftoquinona, -

lapachona, do grupo das tabebuias, que é muito mais ativa contra o Trypanosoma cruzi 

do que o seu isômero natural, -lapachona. 

 lapachona é uma 1,2-naftoquinona isolada de Tabebuia sp (Figura 9), cujo 

extrato é amplamente descrito como um remédio popular (Pardee et al., 2002). Ferreira 

e colaboradores (2006) desenvolveram derivados com oxirano a partir de lapachonas e 

outras naftoquinonas, e o derivado com anel oxirano da -lapachona (epóxi  Lap), 

apesar das propriedades eletrônicas diferentes da estrutura da  lapachona apresentou 

atividade contra o parasito e ainda mostrou baixa toxidade em células VERO (linhagem 

celular proveniente de rim de macaco verde africano).  

 

 

Figura 9: Ipê amarelo (Tabebuia sp), planta da qual extrai-se a β-Lapachona uma 

naftoquinona com atividade anti T. cruzi 

Fonte: http://www.discoverlife.org/mp/20p?see=I_SP3437&res=640 

Foi descrita a atividade do composto epóxi--Lapachona tanto contra as formas 

epimastigostas, (Jorqueira et al., 2006) bem como tripomastigotas e amastigotas, porém, 

não sendo tóxica para macrófagos humanos (Bourguignon et al., 2009), reforçando o 

potencial desse composto, quanto à sua segurança e eficácia, para o futuro desenho de 

uma nova droga para ser usada no tratamento da Doença de Chagas. 
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Devido à similaridade estrutural entre a epóxi  Lap e alguns inibidores de 

proteases naturais contendo o anel oxirano, investigou-se outro mecanismo de ação das 

quinonas relacionado a inibição de proteases em T. cruzi. Este parasito possui uma 

serina protease (Tc80) secretada por tripomastigotas e envolvida na invasão celular. Foi 

constatado por Bourguignon et al, (2011) que a epóxi--Lap apresentava atividade 

inibitória de serina protease semelhante a PMSF, um inibidor clássico desta enzima. 

Estas interessantes e diferentes atividades biológicas destes compostos os tornam 

atrativos para a pesquisa de uma droga mais eficaz para o tratamento da Doença de 

Chagas.  

1.6 Quinolinas 

A estrutura das quinolinas é constantemente encontrada em substâncias naturais 

ou sintéticas com diversas atividades farmacológicas. Os compostos derivados de 

quinolinas são conhecidos por sua importante atividade antimalárica, a utilização da 8-

aminoquinolina para o tratamento da malária data de 1920.  Modificações nesta 

molécula levaram ao desenvolvimento de diversas substâncias com atividades 

antiprotozoário (Tekwani, 2006). Além da descrita atividade destes compostos contra o 

Plasmodium sp, recentemente observou-se a ação contra Leishmania (Palit et al, 2008 ;  

Nakayama et al; 2007). 

Tendo em vista a ação antiprotozoário dos derivados das quinolinas, torna-se 

interessante o estudo destes compostos em diferentes formas de T. cruzi.  

 

 

 



 
 

17 
 

2-OBJETIVOS 

 Geral  

Analisar o efeito dos compostos quinolínicos e derivados análogos do Epóxi--

Lap nas formas epimastigotas e amastigotas do Trypanosoma cruzi, bem como a 

avaliação da citotoxidade destes compostos em cultura de célula Vero. 

Específico 

I- Determinar a CC50 em células Vero (Concentração Citotóxica que mata 50% das 

células Vero) e CL 50 (Concentração Letal do composto que mata 50% das formas 

epimastigotas)  nas cepas Dm28c e Y dos compostos quinolínicos e derivados 

naftoquinônicos.  

II- Comparar a atividade tripanomicida dos compostos quinolínicos e naftoquinônicos 

nas formas epimastigotas das cepas Dm28c e Y de T.cruzi. 

III- Avaliar a viabilidade celular das formas epimastigotas expostas aos compostos 

através do citômetro de fluxo. 

IV- Analisar o conteúdo de DNA das formas epimastigotas expostas aos compostos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 3.1 Avaliação preliminar da atividade tripanomicida dos derivados 

quinolínicos e naftoquinônicos 

 Inicialmente foi feito um teste de screening no qual o objetivo era analisar 

qualitativamente o efeito de diversos compostos sintéticos. Foram selecionados dentre 

cerca de setenta compostos, duas naftoquinonas e nove quinolinas. Esse teste consistiu 

na observação da atividade tripanomicida das substâncias, foi analisando alterações 

morfológicas e cinéticas (movimento dos flagelos) das formas epimastigotas de T. cruzi. 

O screening foi feito em placas de vinte e quatro poços no qual foi inoculado 100µl da 

cultura de T.cruzi, 890 µl de meio de cultura composta por BHI, enriquecido com 

hemina, acido fólico e 10 % soro fetal bovino e 10µl de uma solução estoque dos 

compostos diluídos em DMSO na concentração de 5mM, afim de no volume final que é 

1mL o composto permanecer na concentração de 50µM. Este teste foi realizado em 

triplicata com controles apenas com a cultura de T.cruzi e outro controle com o solvente 

da droga (DMSO) a 1%. A visualização foi feita no microscópio óptico invertido em 

intervalos de 24, 48 e 72 horas. 

 Após esse primeiro teste, as substâncias que obtiveram efeito tripanomicida 

foram selecionadas para uma segunda etapa. Dentre a classe das quinolinas (Figura 10) 

foram selecionadas as substâncias JN4, JN5, JN6, JN7, JN8, JN10, JN11, JN13 e JN14. 

Os compostos NPPN3375, que é análogo da Epoxi--Lapachona (Figura 13), e 

NPPN3370 foram selecionados entre as naftoquinonas (Figura 11 e 12). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Fórmula química das quinolinas JN6, JN8, JN13 e JN14. 
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                                Figura 11: Fórmula química do composto NPPN3370                      

 

 

 

                               Figura 12: Fórmula química do composto NPPN3375 

 

 

 

 

                               Figura 13: Fórmula química da Epoxi--Lapachona. 

3.2  Avaliação da CL 50 dos compostos em formas epimastigotas    

As contagens dos parasitos vivos foram feitas em câmaras de Neubauer durante 

um período de 72h e 120h (Bourguignon, S.C. et al, 2009). Para o cálculo da CL50 dos 

compostos, concentração que mata 50% dos parasitas, foi utilizado o programa 

estatístico probit (Finney, 1971). 

Realizou-se no mínino dois experimentos, em triplicatas, nas concentrações de 

50µM, 25µM e 12,5µM de cada substância, colocadas em culturas de epimastigotas 

mantidas no meio BHI descrito no item 3.1, com inoculo inicial de 5x10
5 
parasitas/mL. 

3.3  Avaliação da citotoxidade dos compostos em cultura de célula Vero  

Para avaliação da citotoxidade destes compostos em células de mamíferos, 

foram utilizadas culturas de células epiteliais extraídas do rim do macaco verde 

africano, (Cercopithecus aethiops), chamadas de células Vero. Os ensaios foram feitos 

segundo métodos colorimétricos descritos na literatura (Araújo H. P. et al, 2008; Margis 

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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and Borojevic, 1989). A citotoxidade foi analisada em um período de 72 horas, após o 

tratamento com os compostos. Células Vero mantidas em meio DMEM (Dulbecco’s 

modified minimum essential medium) foram suplementadas com 5% de SFB (soro fetal 

bovino) e colocadas em placas de 24 poços numa concentração de 10
5 

células por poço, 

o volume final foi ajustado para 1ml por poço, as células foram incubadas a 37°C  

durante 24 horas para adesão. Após isso os compostos foram diluídos em três diferentes 

concentrações (50µM, 25µM e 12,5µM) e expostos a cultura, o volume final foi 

ajustado para 1 ml. 

Após um período de 24 ou 72 horas as células foram lavadas duas vezes com 

PBS e depois fixadas com 0,2% de formaldeído em PBS durante 15 minutos. As células 

então foram coradas com 0,25 ml do corante CBBR-250 0,2%, preparado com 10% 

(v/v) de ácido acético e 40% (v/v) metanol em água Milli-Q, durante 1 hora a 

temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Depois de coradas, as células foram 

cuidadosamente lavadas em água corrente para remover qualquer ligação inespecífica 

do corante, em seguida foi feita a eluição do corante presente nas células aderidas e 

integras com 1 ml de SDS 1% durante  1 hora. 

A quantificação foi feita correlacionando o número de células com a absorbância 

do corante CBBR-250 analisada em comprimento de onda de 595 nm em um leitor de 

microplacas (Thermo plate-TP reader). 

3.4 Avaliação da ação dos compostos em cultura de célula Vero infectadas pela 

forma amastigota do T. cruzi 

  Para avaliar a ação dos compostos na forma amastigota de T. cruzi, foi utilizada 

uma suspensão de células Vero em meio DMEM suplementado com 5% de SFB e 

HEPES, estas foram plaqueadas em poços de lâminas da marca Labetek na 

concentração de 10
4
 células por poço em um volume final de 400µl. As placas foram 

incubadas a 37
0
C, 5% CO2, por 24 horas, após este período foi colocado uma suspensão 

de tripomastigotas, obtidos do sobrenadante de cultura de células Vero, para interação e 

posterior infecção, durante 24 horas na proporção 5:1 (Cinco parasitas para cada célula). 

Depois da interação, os poços foram lavados duas vezes com 400µl de PBS para 

retirada dos tripomastigotas remanescentes e as placas com células infectadas foram 

incubadas a 37
0
C, com 400µl de meio DMEM supracitado com as diferentes 

concentrações dos compostos em duplicatas. Após 72 horas as células foram lavadas 
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com PBS, fixadas com metanol e coradas com GIEMSA. As contagens foram realizadas 

a fim de obter-se o índice endocítico (IE), para isso, quantificou-se o número de células 

não infectadas, o número de células infectadas e o número de amastigotas por célula em 

50 campos no aumento de 1000X. O IE é calculado multiplicando-se a porcentagem de 

células infectadas pelo número de parasitas por célula infectada (Bourguignon et al, 

2006). 

3.5 Análise da viabilidade celular através da citometria de fluxo 

Para análise da viabilidade celular, cultura de epimastigotas da cepa Y na 

concentração de 5x10
5
 parasitos/mL foi submetida aos compostos na concentração de 

50µM por um período de 72 horas. Os tubos contendo os parasitos foram centrifugados 

(1.500 g por 15 minutos), o meio BHI foi desprezado e o pellet de parasitos foi 

ressuspenso em PBS contendo iodeto de propídio. Após 15 minutos a suspensão celular 

foi analisada através do citômetro de fluxo (Accuri C6 Flow). 

A análise da viabilidade celular através da citometria de fluxo foi realizada 

utilizando-se o iodeto de propídio que é um corante fluorescente que se liga ao DNA 

das células, porém este corante não consegue penetrar em células que tenham a 

membrana plasmática íntegra. Sendo assim, o primeiro pico que aparece na leitura do 

citômetro de fluxo representa eventos de baixa fluorescência e são analisados como 

sendo células viáveis, os eventos de alta fluorescência que se encontram no segundo 

pico, podem ser interpretados como sendo células com a membrana rompida que 

incorporaram o corante ao seu DNA, ou seja, mortas. Os resultados foram representados 

em histogramas que apresenta como parâmetros a contagem de eventos (eixo Y) e 

intensidade de fluorescência (eixo X). Foi adquirido um total de 10.000 eventos em uma 

região previamente descrita para epimastigotas. Todas as leituras foram feitas 

utilizando-se o filtro FL3-H. 

3.6 Análise do conteúdo de DNA pelo citômetro de fluxo 

Para avaliação do conteúdo de DNA utilizou-se uma cultura de epimastigotas da 

cepa Y na concentração de 5x10
5
 parasitos/mL, estes foram submetidas aos compostos 

na concentração de 50µM durante 72 horas. Os tubos contendo os parasitos foram 

centrifugados (1.500 g por 15 minutos), o meio BHI foi desprezado e o pellet de 

parasitos foi ressuspenso em PBS, essa operação foi repetida por mais duas vezes, em 
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seguida adicionou-se uma solução de saponina 0,1% a suspensão celular durante 30 

minutos, posteriormente o corante iodeto de propídio foi adicionado a suspenção de 

células já permeabilizadas por mais 15 minutos (Cardoso et al, 2008). Um total de 

10.000 eventos foi obtido em uma região previamente descrita para epimastigotas, 

utilizou-se o filtro FL3-H para leitura da emissão de fluorescência. 

 O iodeto de propídio é um corante fluorescente intercalante de DNA. Este 

corante não penetra em células com a membrana íntegra, por isso, utilizou-se a solução 

de saponina 0,1%, que age rompendo a membrana celular, permitindo assim, uma maior 

disponibilidade do conteúdo de DNA para que o corante se ligue.  

 Células contendo núcleos íntegros emitirão alta fluorescência, em contra partida, 

a condensação da cromatina e a fragmentação do DNA podem ser observados como 

eventos de baixa fluorescência. Isso acontece por que pedaços menores de DNA captam 

menos iodeto de propídio, emitindo menor fluorescência.   
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4 RESULTADOS 

4.1 Screening dos compostos quinolínicos e naftoquinônicos 

Realizou-se inicialmente um teste de screening qualitativo visando selecionar os 

compostos com atividade tripanomicida em formas epimastigotas de T.cruzi. Para esta 

seleção foram consideradas as alterações morfológicas e mobilidade dos parasitos 

através da observação ao microscópio de contraste de fase. Para melhor visualização e 

registro das alterações morfológicas causadas pelas substâncias foi também realizada a 

coloração dos parasitos por GIEMSA (Figura 14) o DMSO a 1% foi utilizado como 

grupo controle. 

 

Figura 14: Fotomicrografia das formas epimastigotas de T. cruzi cepa Y 

tratadas com os compostos por 72 horas. As setas (   ) apontam parasitas com 

morfologia alterada. Barra=20μm. 

   4.2 Atividade tripanomicida dos compostos nas formas epimastigotas 

avaliada através da CL50 

Para o estudo da atividade tripanomicida dos compostos, avaliada através da 

CL50, utilizou-se três diferentes concentrações 50µM, 25µM e 12,5µM com 72 e 120 

horas de exposição das formas epimastigotas às substâncias. A quantificação do efeito 

letal destes compostos, realizadas através da contagem em câmara de Neubauer, está 

JN14 

JN8 

DMSO 1% 

JN6 
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demonstrada nas Tabelas 1 e 2. Pode-se observar que a atividade tripanomicida é dose 

dependente, ou seja, quanto maior a concentração maior a letalidade dos compostos.  

Em geral, a maioria dos compostos apresentou uma menor CL50 durante 120 

horas, mostrando uma relação dos compostos também com o tempo de exposição. 

Apenas as substâncias JN13 quando testada na cepa Y e JN8 e JN10 quando testadas na 

cepa Dm28c apresentaram uma maior CL50 num período de 120 horas.  

A diferença mais notável observada no estudo foi a discrepância nos resultados 

da CL50 de algumas substâncias quando comparadas com as duas diferentes cepas 

testadas. Pode-se observar que os compostos JN6, JN8 e JN10 durante 72 horas 

apresentaram uma CL50 na cepa Y de respectivamente: 16µM, 38 µM e 49,7µM, 

entretanto quando foram testados na cepa Dm28c apresentaram os seguintes resultados: 

29µM, 7,1µM e 5,7µM. No período de 120 horas os compostos JN10 e JN13 

apresentaram na cepa Y uma CL50 de respectivamente: 34,4µM e >50µM e na cepa 

Dm28c de 14µM e 27µM. 

 

 

Tabela 1: CL50 dos compostos quinolínicos e da naftoquinona NPPN3375 

no período de 72 horas, avaliados nas formas epimastigotas das cepas Y e Dm28c de 

T.cruzi 

Composto   * CL 50   

   Cepa Y  Dm 28c 

BZ 11µM 5,6µM 

JN4 ** ** 

JN5 ** ** 

JN6 16µM 29µM 

JN7 ** ** 

JN8 38 µM 7,1µM 

JN10 49,7µM 5,7µM 

JN11 ** ** 

JN13 31,3µM 27µM 

JN14 6,4µM 8,6µM 

NPPN3370 >50µM >50µM 

NPPN3375 1,1µM 5,8µM 
*CL50 – concentração do composto que mata 50% dos parasitas 

**Resultado ainda não obtido 
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Tabela 2: CL50 dos compostos quinolínicos e da naftoquinona NPPN3375 

no período de 120 horas, avaliados nas formas epimastigotas das cepas Y e Dm28c de 

T.cruzi 

Composto   * CL 50   

   Cepa Y  Dm 28c 

BZ 5,2µM  <1µM  

JN4 ** ** 

JN5 ** ** 

JN6 9,1µM 12µM 

JN7 ** ** 

JN8 8,2µM  11,7µM  

JN10 34,4µM  14µM  

JN11 ** ** 

JN13 >50µM  27µM  

JN14 <1µM 5,3µM 

NPPN3370 >50µM  >50µM  

NPPN3375 ** 3,5µM 
*CL50 – concentração do composto que mata 50% dos parasitas 

          **Resultado ainda não obtido 

 

Os compostos que mais se destacaram apresentando baixa CL50 foram a 

quinolina JN14 e a naftoquinona NPPN3375 (Gráfico 15). O composto quinolínico 

JN14 apresentou no período de 120 horas uma CL50 na cepa Y, cinco vezes menor do 

que o fármaco utilizado atualmente para tratamento da Doença de Chagas.  O gráfico 16 

mostra a comparação da cinética realizada do composto JN14 com o BZ em 

epimastigotas da cepa Y de T. cruzi. Pode-se observar que a quinolina obteve uma 

melhor letalidade do que o fármaco utilizado atualmente para o tratamento da Doença 

de Chagas, essa diferença é mais evidente na concentração de 12,5M, onde a JN14 

matou 88,4% dos parasitos, enquanto o BZ apenas 27,9%. 

O derivado naftoquinônico NPPN3375 apresentou boa atividade tripanomicida 

contra a cepa Dm28c, nas quatro concentrações testadas (50µM, 12,5µM, 6,25 µM e 

3,12 µM), chegando a matar cerca de 50% dos parasitos na menor concentração testada 

durante 120 horas. 
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Figura 15: Atividade da naftoquinona NPPN3375 nas formas epimastigotas de T. cruzi 

cepa Dm28c, em quatro diferentes concentrações durante 72 e 120 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Efeito tripanomicida dos compostos BZ e JN 14 em diferentes 

concentrações: 50µM, 25µM e 12,5µM, durante 72 e 120 horas nas formas 

epimastigotas de T. cruzi cepa Y. 
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4.3 Análise da viabilidade celular por citometria de fluxo 

Todos os compostos foram testados na maior concentração utilizada no estudo, 

50 µM. A análise da viabilidade celular mostrou que dentre as quinolinas quatro 

compostos se destacaram: JN5, JN7, JN13 e JN14, levando a morte de respectivamente 

34%, 51,2%, 35,9% e 39,8% de epimastigotas da cepa Y durante 72 horas. As 

substâncias JN14 e JN7 apresentaram maior letalidade que o BZ (38,4%). 

Os derivados naftoquinonicos testados por este método apresentaram uma 

letalidade significante se comparado com o BZ. O derivado naftoquinônico NPPN3375 

e a Epóxi--Lapachona mataram respectivamente cerca de 90% e 87% de parasitos, 

enquanto a β-Lapachona atingiu a letalidade de 92,5%. Apenas o derivado 

naftoquinônico NPPN3370 não apresentou atividade nenhuma sobre as formas 

epimastigotas. 

Os resultados deste experimento podem ser observados nos histogramas a seguir 

(Figuras 17, 18, 19, 20 e 21). 
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Figura 17: Histograma mostrando a viabilidade de epimastigotas no grupo controle 

com e sem DMSO 1% e submetidos aos compostos JN 14 e BZ, na concentração de 

50μM, durante 72 horas. M7 representa a porcentagens de células mortas. 

Controle 

BZ 50μM JN14 50μM 

DMSO 1% 
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Figura 18: Histograma mostrando a viabilidade de epimastigotas nos grupos 

submetidos aos compostos JN8, JN11, JN5 e JN13 na concentração de 50μM, durante 

72 horas. M7 representa a porcentagens de células mortas. 

 

JN8 50μM JN11 50μM 

JN5 50μM JN13 50μM 
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Figura 19: Histograma mostrando a viabilidade de epimastigotas nos grupos 

submetidos aos compostos JN10, JN4, JN7 e JN6 na concentração de 50μM, durante 72 

horas. M7 representa a porcentagens de células mortas. 

 

JN6 50μM JN7 50μM 

JN4 50μM JN10 50μM 
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Figura 20: Histograma mostrando a viabilidade de epimastigotas nos grupos 

submetidos aos compostos Epoxi--Lapachona, NPPN3375, β-Lapachona, NPPN3370 

na concentração de 50μM, durante 72 horas. M5 representa a porcentagens de células 

mortas. 

Epoxi--Lapachona 

NPPN3370 β-Lapachona 

NPPN3375 
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Na figura 21 podemos observar a comparação dos compostos que apresentaram 

melhor atividade tripanomicida com os respectivos grupos controle. 

 

Figura 21: Análise comparativa através da citometria de fluxo da intensidade de 

fluorescência (eixo x) e número de eventos (eixo Y), dos grupos tratados com as 

substâncias (vermelho) na concentração de 50μM e os respectivos grupos controle não 

tratados (preto).  

 

JN7 50μM BZ 50μM 

JN14 50μM Epoxi--Lapachona 

β-Lapachona NPPN3375 
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4.4 Avaliação da citotoxidade em células de mamífero 

Para avaliar a citotoxidade dos compostos quinolínicos e naftoquinônicos em 

células de mamífero utilizou-se o método colorimétrico CBBR-250 (Figura 22). Células 

Vero foram expostas aos compostos durante 72 horas (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Ensaio de citotoxidade mostrando a CC50 (Concentração 

Citotóxica que mata 50% das células) em células Vero durante 72 horas 

Composto CC50 µM  

    

BZ 48µM 

JN4 53µM 

JN5 33,4µM 

JN6 70,7µM 

JN7 24,8µM 

JN8 17,5µM 

JN10 27,6µM 

JN11 44µM 

JN13 17,3µM 

JN14 48µM 

NPPN3370 66µM 

NPPN3375 44µM 

 

Pode-se observar que sete compostos apresentaram alta CC50 (>40µM), entre 

estes estão o BZ (CC50 = 48µM) que é atual fármaco utilizado para o tratamento da 

Doença de Chagas e os compostos JN14 (CC50 = 48µM) e NPPN3375 (CC50 = 44µM) 

que apresentaram alta atividade tripanomicida (Tabela 4). A quinolina JN6 (CC50 = 

70,7µM), apresentou baixa citotoxidade em células Vero e boa atividade anti T. cruzi 

(CL50 na cepa Y durante 120 horas < 10µM). Outros compostos quinolínicos e 

naftoquinônicos apresentaram baixa atividade citotóxica em células Vero, porém, não 

apresentaram atividade tripanomicida significante.  
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Tabela 4: Análise comparativa da CC50 e CL50 dos compostos quinolínicos e 

naftoquinonicos em células Vero e em epimastigotas de T. cruzi cepas Y e Dm28c, 

durante 72 horas 

Composto *CC50  * *CL 50   

  VERO  Cepa Y  Dm 28c 

BZ 48µM 11µM 5,6µM 

JN4 53µM *** *** 

JN5 33,4µM *** *** 

JN6 70,7µM 16µM 29µM 

JN7 24,8µM *** *** 

JN8 17,5µM 38 µM 7,1µM 

JN10 27,6µM 49,7µM 5,7µM 

JN11 44µM *** *** 

JN13 17,3µM 31,3µM 27µM 

JN14 48µM 6,4µM 8,6µM 

NPPN3370 66µM >50µM >50µM 

NPPN3375 44µM 1,1µM 5,8µM 

*CC50 – concentração citotóxica do composto que mata 50% das células 

**CL50 – concentração letal do composto que mata 50% dos parasitos 

***Resultados ainda não obtidos  

A partir da análise comparativa entre a CC50 e CL50, pode-se destacar dois 

compostos, a quinolina JN14 e a naftoquinona NPPN3375, ambas apresentam uma 

citotoxidade similar a do BZ e alta atividade anti T. cruzi. Observou-se que a quinolina 

JN14 (CL50 sob a cepa Y=6,4µM) obteve uma CL50 menor que a do BZ (CL50 sob a 

cepa Y=11µM). Entretanto o derivado que teve melhor ação sob a cepa Y durante 72 

horas foi a naftoquinona NPPN3375, esta obteve uma CL50 dez vezes menor do que o 

BZ. Este resultado mostra que essas duas substâncias são promissoras para o tratamento 

da Doença de Chagas. 

              

              Figura 22: Células Vero coradas pelo CBBR-250. Barra=100μm 
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4.5 Análise da atividade anti T. cruzi nas formas amastigotas 

A quinolina JN14 por ter apresentado baixa citotoxidade em célula de mamífero 

e boa atividade tripanomicida contra a forma epimastigota, foi escolhida para os ensaios 

realizados em amastigotas. Observou-se que o índice endocítico (IE) deste composto na 

concentração de 12,5µM foi 70% menor do que o IE do grupo controle (Figura 23). 

 

Figura 23: Índice endocítico do composto JN14 em diferentes concentrações. Todos os 

ensaios foram realizados em duplicata e o gráfico representa a média e o desvio padrão 

das contagens. 

Pode-se observar qualitativamente a diferença no número de amastigotas nos 

grupos controle e tratados com o composto JN14 na concentração de 25μM (Figura 24).  
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Figura 24: Fotomicrografia mostrando o efeito do composto JN14 na concentração de 

25μM (C) em células VERO infectadas com as formas amastigotas de T. cruzi cepa Y 

(seta). Grupo controle (A), DMSO 1% (B). Barra=20µm. 

4.6 Análise do conteúdo de DNA 

 Para avaliação do conteúdo de DNA foram escolhidas as substâncias que 

tiveram melhor atividade tripanomicida, a quinolina JN14, o derivado naftoquinônico 

NPPN3375 e o BZ, atual quimioterápico utilizado para tratamento da Doença de 

Chagas, na concentração de 50μM. Como controle negativo utilizou-se DMSO na 

concentração de 1% e para o controle positivo utilizou-se a β-Lapachona (Figura 25). 

Os parasitos foram tratados durante 72 horas e depois analisados através da citometria 

de fluxo. 

A 

B 

C 
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Figura 25: Análise da fragmentação do DNA através da citometria de fluxo. Grupos 

tratados com os compostos durante 72 horas: BZ, NPPN3375, JN14 e β-Lapachona na 

concentração de 50μM e o grupo controle com DMSO 1%. M10 equivale à 

porcentagem de DNA fragmentado. 

A análise do conteúdo de DNA mostra que há diferenças entre a ação das 

quinolinas e naftoquinonas sob o DNA das células. O derivado naftoquinônico 

NPPN3375 induziu 22,3% de fragmentação de DNA, enquanto a quinolina JN14 apenas 

15%. 

O BZ apresentou como alvo o DNA do parasito, em nosso estudo os 

epimastigotas tratados com esse composto apresentaram 28,3% de DNA fragmentado. 

Entretanto, nenhum composto atuou tanto no DNA quanto a β-Lapachona, que chegou a 

fragmentar cerca de 60% do DNA do parasito. 

 

                                         NPPN3375 50μM                                   JN14 50μM 

                  DMSO 1%                                       BZ 50μM                              β-Lapachona 50μM 
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A figura 26 apresenta a análise qualitativa e comparativa dos compostos na 

concentração de 50μM com o grupo controle com DMSO 1%. 

 

Figura 26: Análise comparativa do conteúdo de DNA do grupo controle com 

DMSO 1% (vermelho) e grupo tratado 72 horas com os compostos (preto) na 

concentração de 50μM:  β-Lapachona(A), JN14(B), BZ(C) e NPPN3375(D).  

                                                     A                                                                  B 

                                                     C                                                                  D 
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5 DISCUSSÃO 

 Com base nos resultados apresentados constatou-se que dentre a classe das 

quinolinas, os compostos JN14 e JN7 tiveram melhor atividade tripanomicida na 

concentração de 50μM, 39,8 e 51,2% respectivamente de células mortas foram 

observados através da análise da viabilidade celular por citometria de fluxo. A 

substância JN14 provou ser mais eficaz agindo sobre a cepa Y do que sobre a cepa 

Dm28c, sua CL50 com 120 horas foi <1μM e 5,3μM, respectivamente. Essa diferença 

na letalidade dos compostos torna-se importante a medida que diferentes cepas tem 

suceptibilidades distintas aos tratamentos quimioterápicos. Sendo assim, é importante 

que uma nova substância alternativa ao tratamento da Doença de Chagas atue num 

maior número de cepas possível ou atue sobre aquelas resistentes ao atual tratamento. 

No estudo utilizou-se duas cepas de diferentes grupos: A cepa Dm28c refente ao grupo 

TcI e Y pertencente ao grupo TcII (Zingales et al, 2009). 

 O composto JN14 provou ser uma substância promissora para o tratamento da 

Doença de Chagas, tendo em vista sua baixa citotoxidade em células de mamífero (>40 

μM) e alta atividade tripanomicida (Figura 17 e 21). Sua CL50 em 120 horas foi cerca 

de 5 vezes menor do que a do BZ nas formas epimastigotas da cepa Y(TcII). Não foi 

observado resultado semelhante com a cepa Dm28c(TcI), sendo assim, esse composto 

poderia ser,  utilizado como alternativa para as cepas de T. cruzi classificadas com TcII 

resistentes ao atual tratamento. Além de ter ação contra as formas amastigotas, na 

concentração de 12,5μM este composto apresentou uma redução de 70% no índice 

endocítico de células infectadas com T. cruzi cepa Y.  A ação deste composto sob 

amastigotas é ainda mais importante, pois esta forma esta intimamente ligada à 

manutenção da infecção durante a fase crônica, a qual o tratamento atual não é eficaz.    

 A quinolina JN7 apresentou boa atividade anti T. cruzi (Figura 19), porém sua 

citotoxidade em células VERO foi elevada (<25 μM). Posteriores alterações na sua 

molécula poderiam ser realizadas, a fim de diminuir de diminuir a ação tóxica sob as 

células de mamífero sem alterar sua atividade tripanomicida. 

 Outras quinolinas como a JN4, JN6 e JN11 apresentaram baixa citotoxidade, 

53μM, 70μM e 44μM respectivamente. Entretanto, estes compostos não tiveram 
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atividade tripanomicida significativa no experimento realizado com o corante 

fluorescente iodeto de propídio através da citometria de fluxo. Para as quinolinas JN4, 

JN6 e JN11 foram encontradas, respectivamente, apenas 19,4%, 9,3% e 13,9% de 

parasitos mortos. Contudo, a CL50 da quinolina JN6 durante 120 horas apresentou-se 

baixa, 9,1μM para cepa Y e 12μM para cepa Dm28c. Essa diferença pode ser resultado 

da cinética do composto, essa substância pode ser mais letal para o parasito com um 

tempo de exposição maior, o experimento ultilizando-se o citômetro de fluxo foi 

realizado em apenas um período de tempo, 72 horas.  

Outra explicação para essa discrepância seria o mecanismo de ação de certas 

substâncias. O iodeto de propídio cora apenas células que tenham sua membrana 

rompida, possivelmente o mecanismo de ação do composto JN6 não está envolvido com 

ataque a membrana ou ao desencadeamento do rompimento desta, como por exemplo, a 

apoptose. Um possível meio de atuação destes compostos seria retardar a divisão 

celular, neste caso uma substância tripanoestática não seria triada por esta técnica, mas 

pela câmara de Neubauer sim, tendo em vista que esta não analisa a viabilidade celular, 

mas compara o crescimento do grupo controle com o grupo tratado. Por isso, torna-se 

essencial a utilização das duas técnicas para avaliação tripanomicida e tripanoestática 

das substâncias.   

 Todos os derivados naftoquinônicos utilizados no estudo apresentaram uma 

citotoxidade em células VERO similar ou menor que a do BZ, as substâncias 

NPPN3370 e NPPN3375 apresentaram uma CC50 de 66μM e 44μM respectivamente. A 

naftoquinona NPPN3375 apresentou alta atividade tripanomicida, cerca de 90% da 

população celular de epimastigotas da cepa Y tratados por 72 horas apresentaram alta 

fluorescência, que representa morte celular. Essa substância apresentou uma atividade 

tripanomicida maior do que seu análogo a Epoxi--Lapachona descrita por 

Bourguignon et al, (2009) como sendo uma substância promissora para o tratamento da 

Doença de Chagas por apresentar alta atividade anti T. cruzi. No entanto, outro derivado 

naftoquinônico, a NPPN3370 não apresentou nenhuma atividade tripanomicida (Figura 

20). 

 Observou-se que a redução de parte da molécula da Epoxi--Lapachona, 

formando o composto NPPN3375(Figura 12 e 13), proporcionou um aumento na 

atividade tripanomicida do composto (Figura 20). Sendo assim, essa modificação na 
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molécula não só não interferiu no seu sítio ativo como também contribuiu para reduzir a 

massa molecular da Epoxi--Lapachona, o que poderia ter facilitado a entrada e ação 

deste composto no seu alvo metabólico, isso explicaria a diferença encontrada entre os 

dois compostos.   

O derivado naftoquinônico NPPN3375 apresentou uma CL50 de 1,1µM, dez 

vezes menor que a do BZ para cepa Y, durante um período de 72 horas. Enquanto para 

cepa Dm28c sua CL50 foi 5,8μM, mostrando que o composto e cerca de cinco vezes 

mais eficaz sobre a cepa Y. 

As naftoquinonas são amplamente conhecidas por terem seu mecanismo de ação 

principal baseado na produção de ROS (espécies reativas de oxigênio). A β-Lapachona 

é um exemplo de naftoquinona que apresenta esse mecanismo de ação que culmina na 

indução da apoptose (Menna-Barreto et al, 2009). Por esse motivo essa substância foi 

selecionada para ser o controle positivo. Entretanto, pode-se observar que o composto 

NPPN3375 apresentou certa ação sob o DNA (Figura 25) de epimastigotas, foi 

encontrado 22% de DNA fragmentado no grupo tratado com esse composto durante 72 

horas. Porém o efeito sobre o DNA não parece ser o principal mecanismo de ação da 

NPPN3375, tendo em vista, que essa substância apresentou uma letalidade similar a  β-

Lapachona (Figura 20 e 21), entretanto, esta induziu 61,7% de fragmentos de DNA. Isto 

pode ser explicado pela diferença molecular encontrada nas duas substâncias. Sabe-se 

que as quinonas, assim como a β-Lapachona, possuem um grupo de saída que pode ser 

ativado por redução das carbonilas quinonoídicas, gerando intermediários alquilantes, 

essa reatividade característica parece ser reduzida com a formação do oxirano na 

molécula NPPN3375 (da Silva et al, 2003).   

O resultado da ação do BZ sobre o DNA, produzindo fragmentos (28,3%), era 

esperado, tendo em vista que seu mecanismo de ação se baseia na interação covalente 

entre intermediários nitroredutores e componentes do parasito como DNA, lipídeos e 

proteínas (Diaz de Toranzo et al., 1988). 

O mecanismo de ação principal da quinolina JN14 provavelmente não tem como 

alvo o DNA, essa substância apresentou pouca diferença no grau de fragmentação do 

DNA em relação ao grupo controle com DMSO 1%, foram encontrados 

respectivamente 15% e 9,9% de DNA fragmentado. 
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6 CONCLUSÃO 

Observou-se no estudo que os compostos são concentração dependentes, ou seja, 

quanto maior a concentração das substâncias maior sua ação tripanomicida. Notou-se 

também que a maioria dos compostos apresentou maior letalidade com um tempo de 

exposição maior, no caso do estudo, no período de 120 horas. 

 Outro fato observado foram as diferentes susceptibilidades das cepas aos 

compostos utilizados.  As cepas utilizadas no estudo, Dm28c e Y, são classificadas em 

grupos diferentes, respectivamente TcI e TcII, estes apresentam características 

genéticas, moleculares e imunológicas distintas. Sendo assim, é importante que uma 

nova substância alternativa ao tratamento da Doença de Chagas atue num maior número 

de cepas possível ou atue sobre aquelas resistentes ao atual tratamento. Foi observado 

que o composto JN14 apresentou esta característica sua CL50 em 120 horas foi cerca de 

5 vezes menor do que a do BZ nas formas epimastigotas da cepa Y. A quinolina JN14 

provou ser versátil atuando não apenas sob as formas epimastigotas, mas também sob as 

formas amastigotas do T. cruzi, reduzindo na concentração de 12,5µM, cerca de 70% do 

índice endocítico em comparação ao controle. 

 Outro composto promissor para o tratamento alternativo da Doença de Chagas é 

o derivado naftoquinônico NPPN3375. Este composto apresentou elevada atividade 

tripanomicida sob as formas epimastigotas, cerca de 90% de letalidade, observou-se 

uma melhor atividade tripanomicida deste composto do que a atividade da Epoxi-α-

Lapachona descrita por Bourguignon et al, (2009) como sendo uma substância 

promissora para o tratamento da Doença de Chagas. 

 Foi observado através da citometria de fluxo que os compostos parecem não ter 

o principal alvo de ação o DNA dos parasitos. Pode-se inferir isto devido a diferença 

entre a porcentagem de DNA fragmentado em comparação ao controle positivo, que foi 

a β-Lapachona uma naftoquinona que tem como mecanismo de ação principal o estresse 

oxidativo, que provoca naturalmente a fragmentação do DNA.  

 As quinolinas e naftoquinonas firmam-se como sendo classes de substâncias 

promissoras para o tratamento desta parasitose. Entretanto, modificações nas moléculas 

mais citotóxicas em células de mamíferos, como as quinolinas: JN7, JN8, JN10 e JN13, 

precisam ser realizadas a fim de torná-las menos tóxicas, porém sem alterar a atividade 

tripanomicida.  

Esses compostos podem representar um novo passo para a descoberta de 

quimioterápico alternativo eficaz para o tratamento da Doença de Chagas. Entretanto, 

mais testes precisam ser realizados para elucidar o mecanismo de ação destes 

compostos, bem como testes in vivo.   
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7 PERSPECTIVAS 

Para elucidar questões como o mecanismo de ação destes compostos, novos 

experimentos serão realizados tendo como foco a ultraestrutura do Trypanosoma cruzi, 

vias metabólicas, inibição de proteases e danos ao DNA, como exemplo, através de kits 

que permitam quantificar a atividade enzimática de enzimas envolvidas na síntese ATP 

mitocôndrial, na duplicação do DNA, nas vias apoptóticas, atividade das diferentes 

classes de proteases, fosfolipases dentre outras. Os compostos menos citotóxicos e com 

alta atividade anti T. cruzi, como a quinolina JN14 e o derivado naftoquinônico 

NPPN3375, serão os primeiros a serem selecionados para estudo que permita identificar 

a via metabólica alvo em T.cruzi, bem como, os testes in vivo.  

As quinolinas e naftoquinonas representam classes de substâncias promissoras 

para a quimioterapia da Doença de Chagas, podendo futuramente tornar-se um 

tratamento alternativo para esta doença.   
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