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Resumo 

A doença de Chagas é causada pelo Trypanosoma cruzi, 
atinge oito milhões de pessoas no mundo e causa cerca 
de 10 mil mortes/ano. O tratamento da doença é 
realizado com Benzonidazol, o qual apresenta efeitos 
colaterais. Neste trabalho objetivou-se buscar novas 
moléculas vegetais ativas contra T. cruzi. Para isso, 
foram realizados ensaios de citotoxicidade em células 
Vero E6, pelo método do MTT, e avaliação da atividade 
tripanocida dos compostos vegetais frente as formas 
epimastigota e amastigota de T. cruzi. Apenas o 
composto D(16-18) apresentou atividade tripanocida 
satisfatória e citotoxicidade moderada, com 74,2% de 
inibição contra amastigotas intracelulares na 
concentração de 6,25 µM. Conclui-se que o composto 
D(16-18), extraído de Maytenus salicifolia apresentou 
atividade tripanocida, porém foi mais citotóxico que o 
fármaco benzonidazol. 

Introdução  

A doença de Chagas é causada pelo protozoário 
flagelado T. cruzi.  É classificada como uma doença 
negligenciada pela OMS, com uma estimativa de cerca 
de 8 milhões de infectados no mundo, levando a óbito 
até 10 mil pessoas no mundo (DIAS et al, 2015). O 
tratamento da doença é realizado com o fármaco 
Benzonidazol, o qual é eficaz na redução da parasitemia 
na fase aguda. Entretanto, apresenta muitos efeitos 
colaterais e baixa eficácia na fase crônica (CARVALHO 
et al, 2015).  
Estudos de atividade biológica de moléculas extraídas de 
vegetais já resultaram em desenvolvimento de novos 
fármacos. O potencial das plantas medicinais é enorme, 
dada a imensa abundância e diversidade da flora 
brasileira, ainda pouco investigada (BARRETO; FRAGA, 
2015). O objetivo foi buscar novas moléculas ativas 
contra T. cruzi em produtos vegetais de Maytenus 
salicifolia, Eugenia uniflora, Garcinia sp e Baccharis sp. 

Material e Métodos 

Foram utilizados 8 compostos isolados e 3 extratos 
fornecidos pelo Departamento de Química da UEPG.  
A citotoxicidade foi avaliada pelo método do MTT em 
células Vero E6 submetidas a concentrações de 62,5-
500 µM dos compostos analisados. A atividade 
tripanocida foi avaliada através da observação e 
contagem de epimastigotas e amastigotas da cepa Y 
incubados com diferentes concentrações (0,1 e 1mM; 
6,25-50 µM) dos compostos. Os resultados obtidos foram 
usados para realizar o cálculo da CC50 e do percentual 
de inibição (PI).  

Resultados e Discussão 

A triagem inicial com epimastigotas mostrou que 9 
compostos apresentaram atividade tripanocida nas 
concentrações de 0,1 e 1 mM, sendo que os compostos 
extraídos de M. salicifolia foram os mais ativos.  
Cinco compostos mostraram extensa citotoxicidade, e 
quatro dos compostos ativos contra epimastigotas 
tiveram uma citotoxicidade moderada, entre eles D(16-
18), extraído de M. salicifolia, que obteve CC50 igual a 
162 µM. 
A avaliação da atividade tripanocida frente às formas 
amastigotas mostrou que o composto mais promissor foi 
D(16-18), cujo PI foi de 100% nas duas maiores 
concentrações (Figura 1) e 74% na concentração de 
6,25µM. Entretanto, o composto ainda é muito citotóxico 
quando comparado ao benzonidazol, cujo Índice de 
Seletividade (IS) é igual a 50 (EGER, 2010). 

Figura 1. Percentual de inibição (PI) de D(16-18) 

Conclusão  

Conclui-se que o composto D(16-18) extraído de 
Maytenus salicifolia apresentou potencial ação 
tripanocida, com PI igual a 74% em 6,25 µM. Porém, 
ainda é muito citotóxico para as células de mamíferos 
quando comparado ao fármaco de referência  
benzonidazol, não podendo ser utilizado em estudos in 
vivo da doença de Chagas.  
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