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RESUMO 

A doença de Chagas (DCh) é causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi (T. 

cruzi). Desde o final da década de 1960 e início da década de 1970 os fármacos 

Benznidazol (BZ) e Nifurtimox são as únicas opções para o tratamento, entretanto, esses 

fármacos estão associados a uma série de efeitos indesejáveis e apresentam baixa 

eficácia na fase crônica. Nesse sentido, a busca por fármacos mais eficazes e que 

apresentem baixa toxicidade se faz necessária. Testes in vitro demonstraram que o 

fármaco Dissulfiram® (DS) diminui a atividade especifica da enzima mitocôndrial 

delta-1-pirrolina-5-carboxilato desidrogenasse (TcP5CDH) do parasito, a segunda 

enzima da via oxidativa de prolina. Isto sugere que a interferência no metabolismo de 

prolina resultaria numa diminuição da viabilidade do parasito. Desta forma, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a eficácia do DS em camundongos infectados com as cepas Y 

e VL-10 do T. cruzi. Para cumprir com o objetivo, 290 camundongos Swiss foram 

divididos em quatro grupos: Não infectados, Infectados com a cepa Y do T. cruzi e 

tratados/avaliados na fase aguda; Infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e 

tratados/avaliados na fase aguda; e infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e 

tratados/avaliados na fase crônica da infecção. O tratamento foi realizado em dose única 

diária por 20 dias, sendo os esquemas terapêuticos: BZ (100mg/Kg), BZ (50mg/Kg), DS 

(50mg/Kg), DS (25mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 

50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg) e BZ + DS (50mg/Kg + 25mg/Kg). Os 

parâmetros avaliados foram: parasitemia, taxa de sobrevida, cura parasitológica, 

parasitismo tecidual, processo inflamatório e fibrose no coração e cólon, concentração 

de óxido nítrico, aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase no soro, estresse 

oxidativo no fígado dos animais infectados com a cepa Y do T. cruzi e propriedades 

físico químicas. Em todos os grupos experimentais, os animais tratados com DS 

apresentaram área sob a curva de parasitemia significativamente maior quando 

comparado aos demais grupos e taxa de sobrevida menor que 100%. No grupo infectado 

com a cepa Y do T. cruzi, a associação BZ + DS (100mg/Kg + DS 50mg/Kg) 

apresentou 100% de sobrevida, a maior taxa de cura parasitológica e diminuiu 

significativamente o processo inflamatório no tecido muscular cardíaco quando 

comparado ao grupo tratado apenas BZ 50mg/Kg. Nos animais infectados com a cepa 

VL-10 do T. cruzi e tratados tanto na fase aguda quanto na fase crônica, ocorreu 

redução do processo inflamatório e formação de fibrose na camada muscular do cólon 

dos animais tratados com DS. Já a associação BZ+DS (100mg/Kg +50mg/Kg) 

apresentou área de fibrose no tecido cardíaco significativamente menor quando 

comparado aos demais grupos. Desta forma, a eficácia do DS é dose, cepa e tecido 

dependentes. A associação BZ+DS (100mg/Kg+50mg/Kg) apresentou os melhores 

resultados. São necessários mais estudos com o objetivo de desenvolver um fármaco 

que apresente além do efeito tripanocida e baixa toxicidade, características físico-

químicas ideais para alcançar todos os órgãos-alvo da doença. 
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ABSTRACT 

Chagas disease is caused by the flagellated protozoan Trypanosoma cruzi (T. cruzi). 
Since the late 1960s and early 1970s Benznidazole (BZ) and Nifurtimox drugs have 

been the only treatment option, however, these drugs are associated with a number of 

undesirable effects and have low efficacy in the chronic phase. In this sense, the search 

for more effective drugs with low toxicity is necessary. In vitro tests have shown that 

the drug Disulfiram® (DS) decreases the specific activity of the mitochondrial enzyme 

delta-1-pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase (TcP5CDH), the second enzyme of the 

proline oxidative pathway. This suggests that interference with proline metabolism 

would result in decreased parasite viability. Thus, the aim of this study was to evaluate 

the efficacy of (DS) in curing T. cruzi Y and VL-10 infected mice. To achieve this 

objective, 320 Swiss mice were divided into four groups: Uninfected animals; Infected 

with T. cruzi Y strain and treated/evaluated in the acute phase; Infected with the T. cruzi 

strain VL-10 and treated/evaluated in the acute phase; and infected with the T. cruzi 

VL-10 strain and treated/evaluated in the chronic phase of infection. The treatment was 

performed in a single daily dose for 20 days, and the therapeutic regimens: BZ 

(100mg/Kg), BZ (50mg/Kg), DS (50mg/Kg), DS (25mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 

50mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg) e BZ + 

DS (50mg/Kg + 25mg/Kg). The parameters evaluated were: parasitemia, survival rate, 

parasitological cure, tissue parasitism, inflammatory process and collagen formation in 

the heart and colon, nitric oxide concentration, serum aspartate aminotransferase and 

alanine aminotransferase, oxidative stress in the liver of animals infected with the T. 

cruzi Y strain and physicochemical properties. In all experimental groups, the animals 

treated with DS presented significantly larger area under the parasitemia curve when 

compared to the other groups and survival rate lower than 100%. In the group infected 

with T. cruzi strain Y, the association BZ + DS (100mg/Kg + DS 50mg/Kg) showed the 

highest parasitological cure rate, significantly decreased the inflammatory process in the 

cardiac tissue when compared to the group treated with only BZ 50mg/kg and 100% 

survival. In animals infected with the T. cruzi strain VL-10 and euthanized in both acute 

and chronic phase, there was a reduction in the inflammatory process and formation of 

fibrosis in the colon muscle layer of animals treated with DS. The association BZ + DS 

(100mg/kg + 50mg/kg) presented significantly smaller area of fibrosis in the cardiac 

tissue when compared to the other groups. In general, the efficacy of DS is dose 

dependent, strain and tissue dependent. The association BZ + DS (100mg/kg + 

50mg/kg) presented the best results. Further studies are needed to develop a drug that 

has, besides its trypanocidal effect and low toxicity, ideal physicochemical 

characteristics to reach all target organs of the disease. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 A doença de Chagas e o Trypanosoma cruzi 

A doença de Chagas (DCh) foi descrita em 1909 pelo médico e cientista Carlos 

Chagas (Chagas, 1909). Atualmente é endêmica em 21 países da América Latina.   

Devido a movimentos migratórios ocorridos nas décadas de 1970 e 1980, os quais 

levaram à urbanização e globalização da doença, o perfil epidemiológico da DCh 

mudou. Embora com magnitudes diferentes, a doença se disseminou para outros países 

e atualmente, está presente também na América do Norte, Europa, Japão e Austrália 

(WHO, 2019).  

De modo geral, o difícil acesso aos serviços de saúde para diagnóstico, tratamento e 

informação insuficiente sobre a doença para pacientes e equipes de saúde dificultam o 

diagnóstico e tratamento oportuno de pessoas com DCh (Pereiro, 2019). Nas Américas, 

embora a doença seja considerada um importante problema de saúde pública, menos de 

10% das pessoas que possuem a doença são diagnosticadas e menos que 1% recebem o 

tratamento necessário. Por ano, a DCh é responsável por cerca de 14.000 mortes, além 

disso, existem aproximadamente 6-7 milhões de pessoas infectadas pelo T. cruzi e 

aproximadamente 70 milhões de pessoas em risco de contrair a infecção (DNDi, 2019). 

A DCh é causada pelo protozoário flagelado T. cruzi que, em seu ciclo evolutivo 

apresenta-se sob três formas, epimastigota, amastigota e tripomastigota, as quais podem 

ser diferenciadas morfologicamente pela posição do cinetoplasto em relação ao núcleo 

da célula e origem do flagelo (Dias e Coura, 1997). As formas epimastigota e 

tripomastigota metacíclica são encontradas apenas no hospedeiro invertebrado, insetos 

hematófagos, denominados Triatomíneos. Enquanto as formas amastigotas e 

tripomastigotas sanguíneas são encontradas no hospedeiro vertebrado (Brener,1971; 

Tyler e Engman, 2001; Fernandes e Andrews, 2012). 

A infecção pode ocorrer por meio de: insetos vetores, ingestão de alimentos 

contaminados, transfusões de sangue sem o devido controle e congênita. Outros 

mecanismos, considerados menos frequentes, incluem acidentes de laboratório e 

transplante de órgãos (Dias, 2009; Coura, 2015; Pinheiro et al., 2017). Independente da 

via de transmissão, quando em contato com a mucosa ou lesão cutânea, tripomastigotas 

penetram no hospedeiro vertebrado e invadem principalmente células do sistema 
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mononuclear fagocitário. No citosol, as tripomastigotas metacíclicas se diferenciam em 

amastigotas e proliferam por divisão binária. Essas formas se diferenciam em 

tripomastigotas sanguíneas que rompem a célula mecanicamente e se disseminam por 

todo o hospedeiro, infectando principalmente cardiomiócitos e células musculares lisas. 

O ciclo continua quando os vetores realizam o repasto sanguíneo no hospedeiro 

infectado e ingerem as formas tripomastigotas presentes na corrente sanguínea do 

hospedeiro vertebrado. No intestino médio, essas formas diferenciam-se em 

epimastigotas, um estágio proliferativo que coloniza o inseto. Posteriormente, essas 

formas migram para o reto e diferenciam em tripomastigotas metacíclicas que são 

eliminadas nas fezes e/ou na urina do inseto (Brener e Alvarenga, 1976; Tyler Engman, 

2003; Rassi et al., 2010; Longo, 2015). 

No decorrer da doença, observam-se duas fases clínicas: a fase aguda e a fase 

crônica. A fase aguda inicia-se logo após a infecção, sendo caracterizada por 

parasitemia patente e intenso parasitismo tecidual, bem como sinais e sintomas 

inespecíficos como febre, mal-estar, linfadenopatia, hepatoesplenomegalia e edema 

subcutâneo. O sinal de Romaña e chagoma de inoculação podem ser observados em 

pacientes infectados por meio de vetores (Brener, 1973; Rassi et al., 2010; Rassi et al., 

2017). Além disso, a fase aguda é caracterizada por apresentar intensa resposta imune-

inflamatória devido à infecção.  

Após a infecção, células do sistema fagocitário mononuclear liberam citocinas pró-

inflamatórias como, interleucina-12 (IL-12) e o fator de necrose tumoral (TNF-α). 

Dessa forma, células natural Killer são ativadas e produzem Interferon-gamma (IFN-γ) 

estimulando o recrutamento de leucócitos (Abrahamsohn e Coffman, 1996). Outro 

mecanismo importante no controle da replicação do T. cruzi é a ativação de macrófagos 

por TNF-α e IFN-γ com consequente produção de oxido nítrico (NO), molécula 

tripanocida. O controle do parasito é o resultado da resposta inflamatória que, além da 

ativação da resposta imune inata envolve a ativação de células TCD4+ e TCD8+ e 

produção de anticorpos ativos (Teixeira, 2011). 

Com o desenvolvimento da resposta imune, a parasitemia reduz e o número de 

parasitos nos tecidos diminui substancialmente, o que caracteriza a fase crônica da 

doença. Cerca de 60 a 70% dos pacientes apresentam a forma indeterminada da doença, 

caracterizada por sorologia positiva de anticorpos anti T. cruzi, eletrocardiograma 

(ECG) normal e exames radiológicos do tórax, esôfago e cólon normais. Os demais 
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pacientes, cerca de 30-40% após permanecerem assintomáticos, apresentam a fase 

crônica sintomática caracterizada pela forma cardíaca, digestiva ou mista (Salvador, et 

al., 2014). 

A persistência do parasito nos tecidos durante a fase crônica está direta e 

causalmente relacionada à morte celular, presença de infiltrados inflamatórios e fibrose 

reparativa. Durante a replicação de amastigotas nas células hospedeiras há ruptura 

mecânica da membrana celular e juntamente com os parasitos são liberados 

componentes celulares (p. ex., mitocôndrias, restos de miofibrilas etc.) no meio 

extracelular. Esses elementos podem constituir imunógenos e/ou mediadores da 

inflamação, que atraem células pró-inflamatórias. Ao longo do tempo, nos locais 

afetados ocorre a deposição progressiva de fibronectina, laminina e colágeno no 

interstício, com expansão e distensão da matriz extracelular (Teixeira et al 2011; Rassi 

et al., 2017). Na forma cardíaca, presente em cerca de 14-45% dos pacientes 

sintomáticos o paciente pode apresentar desde pequenas alterações eletrocardiográficas 

até insuficiência cardíaca (Bonney e Engman, 2008; Marin-Neto et al., 2013). A forma 

digestiva, menos frequente, acomete cerca de 10-21% dos pacientes sintomáticos sendo 

caracterizada por alterações funcionais do trato gastrointestinal devido a lesões no 

sistema nervoso autônomo intramural com consequente presença do megaesôfago e 

megacólon (De Oliveira et al., 1998; Salvador et al., 2014).  

1.2 Tratamento 

Apesar da importância epidemiológica da DCh, o Benznidazol (nitroimidazol) e 

Nifurtimox (derivado do nitrofurano) são os únicos fármacos disponíveis para o 

tratamento etiológico (Urbina, 2018; CDC, 2019). O primeiro fármaco utilizado no 

tratamento da DCh foi o Nirfurtimox, descrito em 1965 e lançado em 1967 pela 

indústria farmacêutica Bayer. O Nifurtimox tem absorção gastrointestinal e é 

metabolizado via citocromo P450, com maior excreção pelos rins. Os principais efeitos 

adversos observados devido ao uso desse fármaco são: perda de peso, náuseas, vômitos, 

neuropatia periférica, anorexia, dor abdominal, cerca de 30% dos pacientes também 

podem apresentar alterações no Sistema Nervoso Central, como polineurite, convulsões 

localizadas ou generalizadas e até psicose (De Oliveira Ferreira, 1990; Weiss e 

Tanowitz, 2011; Oliveira et al., 2015).  
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A frequência de efeitos adversos gerais decorrentes do uso do Nirfurtimoz é na 

ordem de 85%, enquanto a frequência de efeitos adversos gerais decorrentes do uso do 

Benznidazol é na ordem de 53%. Devido aos efeitos adversos mais intensos quando 

comparado ao Benznidazol, no ano 1980 o Nifurtimox teve sua comercialização 

interrompida, primeiramente no Brasil e depois em outros países da América do Sul 

(Venezuela, Chile, Argentina) (Coura e Castro, 2002; Dias et al., 2016; BRASIL, 2018). 

Em 1971 o Benznidazol foi lançado pelo laboratório Hoffman - La Roche, na Suíça. 

Atualmente é produzido pelo Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco 

(LAFEPE). Semelhante ao Nifurtimox, tem absorção gastrointestinal e 

preferencialmente excreção renal. Dentre os efeitos adversos incluem parestesias, 

artralgias e intolerância gastrointestinal. Os eventos adversos dermatológicos que 

ocorrem com maior frequência são rash cutâneo, dermatites e alopecia, geralmente sem 

necessidade de interromper o tratamento etiológico. Também podem ocorrer 

complicações mais graves, como depressão da medula óssea com neutropenia, sendo 

oportuna a realização de hemograma 7-15 dias após o início do tratamento. Alguns 

sintomas, como parestesias (polineuropatia periférica), podem ter importante impacto 

sobre funcionalidade e qualidade de vida, com chance de persistir por alguns meses 

após a interrupção do tratamento (Weiss e Tanowitz, 2011). 

Os mecanismos de ação desses fármacos não são totalmente esclarecidos, mas, 

acredita-se que ambos são pró-fármacos que precisam ser ativados (Wilkinson e John, 

2009). A ativação ocorre por meio da ação de enzimas nitroredutases tripanossômicas, 

as quais atuam especificamente em sistemas moleculares do tipo R-NO2 e o grupo nitro 

(NO2) presente nessas moléculas é reduzido a grupo amino (NH2). Este processo, 

iniciado pela reação catalisada pela NADPH citocromo P450 redutase, leva à formação 

de um intermediário nitro radicalar (R-NO2
-) com subsequente formação de 

hidroxilamina (R-NHOH) (Henderson et al., 1988; Viodé et al.,1999; Patterson e 

Wyllie, 2014).  

No caso do Nifurtimox, o radical reduz o oxigênio molecular (O2) formando o íon 

superóxido (O2
-) e regenera o grupo NO2 num processo conhecido como ciclo redox 

(redox ciclyng). O íon superóxido formado é captado pela enzima superóxido dismutase 

gerando peróxido de hidrogênio (H2O2) que, na presença de íons Fe3+, forma o radical 

hidroxila (HO-). A esta espécie tem sido atribuído o efeito tripanocida por mecanismos 



 
 

5 
 

complexos que envolvem ligação a lipídeos, proteínas e ao DNA do T. cruzi. Tem sido 

demonstrado que o T. cruzi é deficiente em mecanismos de desintoxicação para 

metabolitos de oxigênio, especialmente de peróxido de hidrogênio, e é, portanto, mais 

sensível ao estresse oxidativo que as células de vertebrados (Do campo, 1986; Do 

campo, 1990).  

Por outro lado, o BZ não depende diretamente de espécies reativas de oxigênio 

(ROS - reactive oxigen species). O radical nitro formado estaria envolvido com seu 

efeito tripanocida através da formação de ligações covalentes com o DNA do T. cruzi 

(Toranzo, et al., 1988; Do campo, 1990). É descrito ainda que, o BZ aumenta a 

fagocitose e lisa o T.cruzi através de um mecanismo dependente de IFN-γ, e inibe o 

crescimento do T. cruzi através da enzima NADH-fumarato redutase (Murta et al., 

1999; Urbina et al., 2003). 

Ambos, Nifurtimox e Benzonidazol possuem atividade tripanocida significativa na 

fase aguda, porém, na fase crônica a eficácia é questionável (Mendes et al., 2017; 

Oliveira et al., 2015). Além disso, a eficácia destes medicamentos varia de acordo as 

diferentes cepas de T. cruzi (Macedo et al., 2004; Manoel – Caetano e Silva, 2007). O 

tratamento etiológico da DCh com o uso de BZ é indicado para todos os casos agudos, 

pois atingem um percentual de cura superior a 80% quando administrados nessa fase. 

Porém, quando administrado na fase crônica, a taxa de cura cai para 8 a 30% (Oliveira 

et al., 2008; Campos, et al., 2017). 

 Na fase aguda, o tratamento deve ser realizado de forma imediata, após 

confirmação diagnóstica, independente da via de transmissão. Além disso, em casos 

assintomáticos, ou na impossibilidade da confirmação diagnostica, mas com suspeita 

persistente, o tratamento empírico pode ser considerado. Embora faltem evidências que 

garantam o sucesso da terapia nas diferentes circunstâncias, o tratamento etiológico 

também é recomendado na fase crônica recente (cinco a doze anos após a infecção 

inicial). Para a fase crônica de maior duração, o tratamento tem sido indicado em casos 

de forma digestiva, já as recomendações para tratamento na fase crônica cardíaca se 

aplicam a pessoas com doença mista (BRASIL, 2018).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o fármaco ideal para o 

tratamento da DCh deve ter as seguintes características: ausência de efeitos colaterais ou 

efeitos teratogênicos, baixa dosagem e alta eficácia, sem indução de resistência, baixo 
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custo e cura parasitológica durante a fase aguda e crônica. No entanto, os fármacos 

disponíveis atualmente para o tratamento da DCh não atendem a todos esses requisitos 

(WHO, 2019). 

1.3 Dissulfiram® 

Frente à problemática terapêutica da DCh, a busca por novos fármacos exige 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, além de longo tempo de estudo e muitos 

recursos financeiros. Portanto, o reposicionamento de fármacos desenvolvidos para 

tratar outras doenças, vem se apresentando como uma das abordagens mais rápidas e 

eficazes para a introdução de novas terapias (Ekins et al., 2011). Outra alternativa 

promissora é a associação de fármacos a qual pode permitir a redução de dose e 

dificultar o surgimento de mecanismos de resistência (Guedes-da Silva, 2017).  

Neste contexto, o Dissulfiram® (DS) (diamidatetraetiltioperoxidicarbonica), 

também chamado comercialmente de Antabuse ou Antietanol, utilizado para o 

tratamento do etilismo crônico, vem sendo testado in vitro contra o T. cruzi. Estudos 

demonstraram que o DS apresenta efeito tripanocida em epimastigotas (IC50= 402nM), 

observando-se um atraso na fase logarítmica de crescimento quando comparado ao 

grupo controle. Observou-se também que a quantidade de células tripomastigotas que 

eclodiam das células hospedeiras em meio com presença de DS diminui 

significativamente (Mantilla et al., 2015). 

Dados da literatura mostram o provável mecanismo de ação do DS sob o T cruzi. O 

DS diminui a atividade da enzima mitocondrial TcP5CDH do T. cruzi, sendo esse efeito 

dose dependente com uma redução da atividade enzimática (EC50) de 2,4 uM. A 

TcP5CDH é a segunda enzima da via oxidativa da prolina, isso sugere que, a 

interferência no metabolismo de prolina resultaria numa diminuição da viabilidade do 

parasito através de mecanismos ainda não esclarecidos (De Moraes, 2016). 

Além disso, em estudos realizados in vitro esse fármaco também demonstrou 

atividade antimicrobiana frente à Staphylococcus aureus (Phillips et al., 1991) e 

Pseudomonas aeruginosa (Velasco-García et al., 2006). Tanto in vitro quanto in vivo, o 

DS apresentou atividade antimalárica em combinação com a curcumina (Santos, 2013). 

Outros estudos, incluindo bioinformática, mostram efeitos leishmanicidas do DS 

associado a outros fármacos (Chavali et al., 2012). 
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O DS é considerado um fármaco seguro, utilizado para o tratamento da dependência 

de álcool desde a década de 1940, sendo a primeira intervenção farmacológica aprovada 

pelo FDA (Food and Drug Administration) (Hald et al., 1948; Franck e Jayaram-

Lindstrom, 2013). Atua inibindo a enzima acetaldeído-desidrogenase (ALDH) a qual 

metaboliza o acetaldeído, metabólito primário do álcool. Após a inibição ocorre um 

acúmulo de acetaldeído no sangue, levando à reação etanol-Dissulfiram®, caracterizada 

por uma série de efeitos desagradáveis como rubor congestivo na face, náusea, vômito, 

sensação de mal-estar, taquicardia e hipotensão criando assim, uma aversão ao álcool 

(Hald et al., 1948). 

Após a ingestão oral, a absorção do DS é rápida, porém incompleta entre 70 a 90%. 

É rapidamente metabolizado, sendo reduzido a dietil-ditiocarbamato que é eliminado na 

forma de glucuronoconjugado ou convertido a dietilamina e sulfeto de carbono, sendo 

parte destes metabólitos (entre 4 a 53%) eliminado pelos pulmões. O pico do efeito 

terapêutico ocorre 12 horas após a ingestão oral e pode persistir por 10 a 14 dias após o 

término do tratamento. O DS é um fármaco que apresenta baixa toxicidade, a dose letal 

em animais de experimentação é de 3g/Kg/dia (Hald et al., 1948). 

Desta forma, a eficácia limitada dos medicamentos e os efeitos colaterais frequentes 

são obstáculos terapêuticos significativos, pois, levam à diminuição da adesão do 

paciente ao tratamento (Da Silva et al., 2017). Além disso, a falta de novas e melhores 

opções de tratamento é claramente um ponto importante a ser abordado (Kalil-Filho, 

2015). Infelizmente, o portfólio de moléculas investigadas com potencial de tripanocida 

é limitado, diminuindo a possibilidade de tratamentos inovadores (Pinheiro et al., 2017). 

Diante da necessidade da busca por novos fármacos, o DS pode ser uma alternativa 

promissora, acredita-se que esse fármaco apresente baixa toxicidade e possa promover 

melhora parasitológica, assim como redução de lesões teciduais. 

Neste trabalho, a avaliação do efeito tripanocida do DS foi realizada frente a 

infecção com as cepas Y e VL-10 de T. cruzi, as quais apresentam distintos perfis de 

virulência e susceptibilidade ao tratamento com BZ. A cepa Y é caracterizada por 

apresentar alta virulência e ser parcialmente resistente ao tratamento com BZ, a cepa 

VL-10 é altamente resistente ao tratamento com BZ. 

 



 
 

8 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a eficácia do fármaco Dissulfiram® em curar camundongos Swiss 

infectados com as cepas Y e VL-10 do Trypanosoma cruzi. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar a curva de parasitemia e a taxa de sobrevida após o tratamento com 

diferentes esquemas terapêuticos; 

 Analisar a cura parasitológica nas fases aguda e crônica após o tratamento com 

diferentes esquemas terapêuticos; 

 Analisar o parasitismo tecidual do coração e cólon após o tratamento com 

diferentes esquemas terapêuticos; 

 Avaliar a inflamação e fibrose no coração e cólon após o tratamento com 

diferentes esquemas terapêuticos; 

 Quantificar o óxido nítrico no soro após o tratamento com diferentes esquemas 

terapêuticos; 

  Avaliar a função hepática após o tratamento com diferentes esquemas 

terapêuticos; 

 Quantificar o dano oxidativo no fígado dos animais infectados com a cepa Y do 

T. cruzi e tratados com diferentes esquemas terapêuticos; 

 Avaliar a lipofilia e bioatividade do Benznidazol e Dissulfiram®. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Animais e grupos experimentais  

Todos os procedimentos foram realizados de acordo com os princípios éticos 

preconizados pelo CONCEA (Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal) tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal de Ouro Preto (Protocolo nº 8572120418). Foram utilizados 290 

camundongos Swiss, nascidos na maternidade do Centro de Ciência Animal da 

Universidade Federal de Ouro Preto (CCA – UFOP). Antes do início do estudo, os 

animais foram aclimatados no CCA-UFOP por um período de 7 dias. Onde foram 

distribuídos cinco animais por caixa, em raque ventilada sob condições controladas de 

luz (12/12h, claro/escuro), temperatura (23±2ºC), umidade relativa (70%), os animais 

receberam água autoclavada e ração comercial Nuvilab® ad libitum.  

Os 290 animais foram divididos em cinco grandes grupos experimentais (Figura 

1), referentes às seguintes avaliações: Não infectados; Infectados com a cepa Y do T. 

cruzi e tratados na fase aguda; Infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e tratados na 

fase aguda e Infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e tratados na fase crônica da 

infecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Avaliação da eficácia do Dissulfiram® em curar camundongos infectados 

com a cepa Y/VL-10 do T. cruzi e tratados na fase aguda 

Para a avaliação da eficácia do fármaco Dissulfiram® (DS) em curar 

camundongos na fase aguda da infecção experimental, foram utilizados 90 

Figura 1: Grupos experimentais. 
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camundongos Swiss infectados com 104 formas tripomastigotas (cepa Y) e 90 

infectados com 5x103 formas tripomastigotas (cepa VL-10) do T. cruzi. Cada grupo, 

constituído por 90 animais foi subdividido em nove grupos (n=10/grupo): Não 

Tratados (NT), BZ (100mg/Kg), BZ (50mg/Kg), DS (50mg/Kg), DS (25mg/Kg), BZ + 

DS (100mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 

25mg/Kg) e BZ + DS (50mg/Kg + 25mg/Kg). Foi utilizado também o grupo de 

animais não infectados e não tratados (NI) como controle. 

Na Figura 2 estão representados os protocolos experimentais da avaliação da 

eficácia do DS em curar camundongos infectados com a cepa Y(a) e VL-10 (b) do T. 

cruzi e avaliados na fase aguda. Foram utilizados apenas os animais que apresentaram 

positividade na parasitemia, a qual foi realizada segundo o método Brener (1962), 

descrito no item 3.2. Os animais que apresentaram positividade na parasitemia 

receberam tratamento (item 3.3), o qual foi iniciado no dia confirmação da infecção. 

Trinta dias após o final do tratamento iniciou-se o protocolo de imunossupressão, 

descrito no item 3.4. Aproximadamente 6 dias após o término do protocolo de 

imunossupressão, foi realizada a eutanásia dos animais (item 3.5), coleta de sangue para 

avaliação da carga parasitária (item 3.6) e soro para dosagem de NO (item 3.7), ALT e 

AST (item 3.8). Foram coletados também coração e cólon para análise do processo 

inflamatório (item 3.9) e fígado para análise dos marcadores de estresse oxidativo, nos 

animais infectados com a cepa Y do T. cruzi (item 3.10). 
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(a) 

Figura 2: Linha do tempo referente aos protocolos experimentais da avaliação da eficácia do 
Dissulfiram® em curar camundongos infectados com a cepa Y(a) e VL-10 (b) do T. cruzi e 

tratados na fase aguda. 
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3.1.2 Avaliação da eficácia do Dissulfiram® em curar camundongos infectados 

com a cepa VL-10 do T. cruzi e tratados na fase crônica 

Para a avaliação da eficácia do fármaco DS em curar camundongos na fase 

crônica da infecção experimental com a cepa VL-10 do T. cruzi foram utilizados 90 

camundongos Swiss, distribuídos em nove grupos (n=10/grupo): NT, BZ (100mg/Kg), 

BZ (50mg/Kg), DS (50mg/Kg), DS (25mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg), BZ 

+ DS (50mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg) e BZ + DS (50mg/Kg 

+ 25mg/Kg).  

Na Figura 3 estão representados os protocolos experimentais da avaliação da 

eficácia do DS em curar camundongos infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e 

avaliados na fase crônica. A infecção foi realizada pela via intraperitoneal com 5x103 

formas tripomastigotas. Foram utilizados apenas os animais que apresentaram 

positividade na parasitemia, a qual foi realizada segundo o método Brener (1962), 

descrito no item 3.2. Os animais que apresentaram positividade na parasitemia 

receberam tratamento (item 3.3), o qual foi iniciado no dia confirmação da infecção. 

Trinta dias após o final do tratamento, iniciou-se o protocolo de imunossupressão, 

descrito no item 3.4. Aproximadamente 6 dias após o término do protocolo de 

imunossupressão, foi realizada a eutanásia dos animais (item 3.5), coleta de sangue para 

avaliação da carga parasitária (item 3.6) e soro para dosagem de NO (item 3.7), ALT e 

AST (item 3.8). Foram coletados também coração e cólon para análise do processo 

inflamatório e de fibrose (item 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Linha do tempo referente aos protocolos experimentais da avaliação da eficácia do 

Dissulfiram® em curar camundongos infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e tratados na 

fase crônica. 
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3.2 Curva de parasitemia e taxa de sobrevida 

 

 Curva de parasitemia 

O exame de sangue a fresco foi realizado diariamente, após a confirmação da 

infecção, utilizando-se metodologia adaptada de Brener (1962). Foram coletados cinco 

μL de sangue da veia caudal dos camundongos, posteriormente confeccionou-se 

lâminas, as quais foram analisadas ao microscópio óptico. A análise consiste na 

contagem do número de parasitos presentes em 50 campos aleatórios até a negativação 

do exame, por cinco dias consecutivos. A curva de parasitemia foi plotada para cada 

grupo experimental e expressa em número de tripomastigotas sanguíneas por 0,1mL de 

sangue.  

 Taxa de sobrevida 

Os animais (os mesmos utilizados na determinação da parasitemia) foram 

observados diariamente até o dia da eutanásia. A sobrevida foi registrada e expressa em 

percentagem cumulativa. 

3.3 Tratamento 

O DS (MP Biomedicals, LLC) e o BZ (LAFEPE, Recife, Brasil) foram diluídos 

em solução de carboximetilcelulose (Sigma-Aldrich) 0,5%, de acordo com as 

concentrações testadas. Posteriormente, foram administrados por via oral (gavagem) em 

dose única diária durante 20 dias. Os animais pertencentes ao grupo não tratado 

receberam 200µL de água via gavagem. 

3.4 Imunossupressão 

A imunossupressão foi realizada 30 dias após o fim do tratamento e consistiu em 

três ciclos de 50mg de ciclofosfamida/kg (Genuxal® - Deerfield, Illinois, EUA) de peso 

corporal, durante 04 dias consecutivos, com um intervalo de três dias entre cada ciclo. 

Foi realizado exame de sangue a fresco por cinco dias após o término da 

imunossupressão para verificar a parasitemia dos animais. 

3.5 Eutanásia 

 Aproximadamente sete dias após o término do protocolo de imunossupressão, 

os animais receberam por via intraperitoneal os fármacos Ketamina (90mg/Kg) e 
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Xilazina (9 mg/Kg). Após a completa sedação e anestesia dos animais, foram coletados 

com o auxílio de pipeta Pasteur, 100µL de sangue para qPCR e aproximadamente 

400µL de sangue para soro através do plexo orbital. O sangue coletado para qPCR foi 

utilizado para a extração de DNA. O sangue coletado para soro, foi centrifugado a 

2500rpm por 10min e em seguida realizou-se a separação do soro, o qual foi 

armazenado em freezer -80°C para posterior dosagem de NO. Após a coleta de sangue, 

os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical sendo realizada em seguida a 

coleta do coração e do cólon. 

3.6 Carga parasitária 

3.6.1 Extração do DNA de sangue total 

Para a extração do DNA a partir de amostras de sangue total foi utilizado o kit 

DNeasy® Blood & Tissue Kit (cat. nos. 69504 e 69506). Inicialmente adicionou-se 20 

µL de Proteinase K, 100µL de PBS 1x estéril e 200µL de Tampão AL à 100µL de 

sangue total. Foi realizada a homogeneização em vórtex e incubou-se a 56°C por 10min. 

Em seguida, adicionou-se 200µL de etanol (96%), toda a solução do tubo ependorf foi 

pipetada para a coluna DNeasy Mini previamente colocada em um tubo coletor. 

Centrifugou-se a 8000rpm por um min, descartou-se o tubo coletor. Colocou-se a 

coluna DNeasy Mini em um novo tubo coletor e adicionou –se 500µL de solução 

tampão AW1. Centrifugou-se a 8000rpm por 1min, descartou-se o tubo coletor. 

Adicionou-se 500µL de tampão AW2, centrifugou-se 14000rpm por três mim, 

descartou-se tubo coletor e em seguida transferiu-se a coluna DNeasy Mini para um 

novo tubo eppendorf. O DNA foi eluído adicionando 30µL de tampão AE na coluna 

DNeasy Mini, centrifugando-se a amostra à 8000rpm por um min. Esta última etapa foi 

realizada duas vezes, totalizando 60µL de tampão AE. Logo após, dois µL da solução 

contendo o DNA extraído foram utilizados para determinar a concentração e avaliar o 

grau de pureza do mesmo por meio das razões nas absorbâncias de 230/280nm e 

260/280nm em nanoespectrofotômetro (NanoDrop 2000, Thermo Scientific, EUA). Em 

seguida, as amostras foram armazenadas à -20°C até o momento da determinação da 

carga parasitária por qPCR. 

3.6.2 Extração do DNA de tecido 

A quantificação do parasitismo tecidual no coração e cólon, foi realizada com o 

objetivo de avaliar o impacto dos diferentes tipos de tratamentos testados nesse trabalho 
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sobre a intensidade do parasitismo tecidual. Para a extração do DNA a partir de 

amostras de coração e cólon foi utilizado o kit WizardTM Genomic DNA Purification 

Kit (Promega, Madison, WI, USA). Fragmentos de coração e cólon foram armazenados 

inicialmente à -80°C, cortados e pesados, obtendo-se fragmentos de 15-25 mg. Nos 

tubos contendo os fragmentos de tecido foram adicionados, inicialmente, 500μL de 

solução de lise nuclear e em seguida colocou-se os mesmos tubos no gelo por dois 

minutos. Posteriormente, estes foram homogeneizados por inversão, adicionados de 20 

μL de Proteinase K (Sigma-Aldrich®, USA) a 20mg/mL e mantidos overnight em banho 

seco à 55°C. Após este período, eles foram adicionados de três μL de RNAse e 

colocados por 30 minutos em banho seco à 37°C. Em seguida, os tubos foram mantidos 

em temperatura ambiente por cinco minutos e adicionados de 200μL de solução de 

precipitação proteica. As amostras foram homogeneizadas por 20 segundos utilizando-

se o aparelho vortex (Certomat MV, B. Braun Biotech International, USA), e 

centrifugadas por cinco minutos à 16.000g (Microcentrífuga Eppendorf®- Modelo 

5418, NY, USA). Foi realizada a transferência dos sobrenadantes para outros tubos nos 

quais haviam sido adicionados previamente 600μL de isopropanol (Merck®, Darmstad, 

Alemanha). Estes tubos contendo as amostras foram então homogeneizados e 

centrifugados por 1,5 minutos a 16.000g. Os sobrenadantes foram então descartados e 

os sedimentos foram adicionados de 200μL de etanol 70% (Merck®, Darmstad, 

Alemanha). Após ser realizada outra centrifugação a 16.000g, os sobrenadantes foram 

descartados novamente e os tubos deixados abertos objetivando que o etanol 70% 

remanescente evaporasse. Foi acrescentado então 100μL de solução de hidratação a 

cada tubo e o DNA foi mantido por 24 horas à temperatura ambiente para reidratação. 

Logo após, dois µL da solução contendo o DNA extraído foram utilizados para 

determinar a concentração e avaliar o grau de pureza do mesmo por meio das razões nas 

absorbâncias de 230/280nm e 260/280nm em nanoespectrofotômetro (NanoDrop 2000, 

Thermo Scientific, USA). Em seguida, as amostras foram armazenadas à -20°C até o 

momento da determinação da carga parasitária por qPCR. 

 

3.6.3 Curva padrão e determinação da carga parasitária por qPCR  

Inicialmente foi preparada uma curva padrão para que fosse possível determinar 

o número de cópias do DNA do parasito. Neste sentido, utilizou-se epimastigotas do T. 
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cruzi (cepa Y) cultivadas em meio de cultura LIT (Liver Infusion Triptose), até atingir 

o número de 1 x 108 parasitos.  

A quantidade de parasitos foi determinada realizando-se a contagem em câmara 

de Neubauer e após a extração de DNA da massa de epimastigotas, foi construída a 

curva padrão. Após eluição do pellet de DNA extraído em 100mL de água ultra pura 

autoclavada, a concentração final foi de 106 parasitos/mL, considerando a extração 

aproximadamente 100% eficiente. A concentração e a pureza do DNA extraído foram 

determinadas em nanoespectrofotômetro (NanoDrop 2000, Thermo Scientific, EUA) 

nos comprimentos de onda de 260/280 e 260/230nm, e posteriormente foram 

realizadas diluições seriadas de 10x, com obtenção de sete pontos, de 106 a 1 parasito, 

utilizados na curva. A curva padrão foi utilizada como referência e acrescentada à 

todas as placas em triplicata.  

As reações de qPCR foram realizadas em placas de 96 poços - 

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

Technologies, USA), seladas com adesivos ópticos- Optical Adhesive Covers (Applied 

Biosystems by Life Technologies, USA) em termociclador ABI Prism 7500 Sequence 

Detection System (Applied Biosystems, USA). Foram utilizados apenas os resultados 

das reações nas quais a curva padrão teve eficiência entre 85 – 110% e obteve valores 

satisfatórios de coeficiente de linearidade (r2 = 0,95-0,999). 

 As amostras da curva padrão foram consideradas controles positivos e os poços 

nos quais foi adicionada água livre de nucleases (sem adição de DNA) foram 

considerados os controles negativos bem como as amostras do grupo NI que foram 

submetidas à reação com os iniciadores específicos do T. cruzi para controle de reação 

inespecífica.  

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

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

CCAAGCAGCGGATAGTTCAGG - 3'; os quais amplificam um fragmento de 182pb 

do parasito (Cumming e Tarleton, 2003). As reações foram realizadas em duplicata, 

sendo utilizados 60ng/µL de DNA genômico, cinco μL de Go Taq® qPCR Master Mix 

(Promega), dois μL dos iniciadores e água livre de nucleases em quantidade suficiente 

para totalizar o volume final de 10μL por poço.  
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Simultaneamente, na mesma placa, foi realizada a amplificação do gene do fator 

alfa de necrose tumoral murino - específico (TNF-α). Este foi utilizado para verificar a 

integridade do DNA analisado, uma vez que é expresso de forma constitutiva no 

modelo animal avaliado.  

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

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

AGCATCTATGCACTTAGACCCC 3” (Cummings e Tarleton, 2003), os quais 

amplificam um fragmento de 170 pares de bases. Durante as reações, as amostras 

inicialmente foram submetidas à processo de desnaturação à 95ºC por 10 minutos, e em 

seguida por 40 ciclos à 95ºC por 15 segundos e 63ºC por 1 minuto. 

A quantidade de cópias de DNA em cada amostra foi determinada a partir de 

uma regressão linear utilizando os valores do Ct das amostras da curva padrão, sendo 

consideradas negativas as amostras com Ct acima do último ponto da curva. Os 

resultados foram expressos pelo número de parasitos/mg de tecido.   

3.7 Dosagem de óxido nítrico no soro 

Para dosagem de NO utilizou-se a metodologia adaptada de Green (1982), que 

consiste na determinação da concentração de nitritos (NO2
-) e nitratos (NO3

-) nas 

amostras. Alíquotas de 50µL de soro foram diluídas em 150µL de água destilada. Em 

seguida, adicionou-se 30µL de coquetel, sendo este constituído por NADPH 6mM 

(Sigma N-0505), FAD 200µM (Sigma) e Nitrato Redutase 1 U/mL(Sigma) na 

proporção 1:1:1 (v/v/v). As amostras foram incubadas em estufa a 37°C “overnight”. 

No dia seguinte, foi realizada a desproteinização através da adição de 10µL de Sulfato 

de Zinco (Sigma Z-4750) e centrifugação a 10000rpm por 5mim.  

 O plaqueamento foi realizado pipetando-se 100µL das amostras na placa e em 

seguida 100 µL do reagente de Griess. A incubação ocorreu a temperatura ambiente, ao 

abrigo de luz por 10 min. O reagente de Griess foi preparado na hora do uso, 

misturando a solução de Sulfanilamida 1% (Sigma S-9251) e Naftilenodiamino (Riedel-

deHaen 53480) 0,7% na proporção de 1:1(v/v). A seguir foi realizada a leitura da placa 

em leitor de ELISA (Molecular Devices, E Max, USA) a 570nm. A concentração de NO 

foi determinada utilizando-se como padrão concentrações de 0,78 a 100 µM de Nitrato 

de Sódio (Sigma S-2252). Os resultados foram expressos em µM de NO. 
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3.8 Avaliação da função hepática 

As lesões nos hepatócitos são detectadas através da mensuração de enzimas 

séricas liberadas do rompimento celular hepático, fornecendo informações da extensão, 

magnitude e curso (aguda ou crônica) da lesão. A concentração de Aspartato 

Aminotransferase (AST) e Alanina Aminotransferase (ALT) no soro dos animais foram 

quantificadas conforme determinado pelo fabricante de reagentes Labtest®. Para leitura 

dos resultados foi utilizado o equipamento CELM® SBA-200. 

3.9 Avaliações histopatológicas 

3.9.1 Processamento dos tecidos 

Após a fixação dos tecidos em solução de formaldeído 10% tamponado (pH 7,2) 

por pelo menos cinco dias, esses foram incubados por 40min em concentrações 

crescentes de álcool (70%, 80%, 90%) e em álcool absoluto (2 vezes), para 

desidratação. No processo de diafanização, os tecidos foram submersos em xilol por 

30min (2 vezes). Em seguida os cassetes histológicos foram mergulhados em parafina 

liquefeita por 12 a 24horas. Após a parafinização, os tecidos foram emblocados em 

parafina com cera de abelha 5% com o auxílio de moldes de alumínio.  

3.9.2 Coloração histológica 

Os blocos de parafina obtidos foram submetidos à microtomia para a obtenção 

de cortes com a espessura de quatro µm os quais, posteriormente foram desparafinados 

e hidratados. Inicialmente, os cortes histológicos foram incubados em xilol por 30min, 

este processo foi realizado duas vezes. Para hidratação, os cortes histológicos foram 

incubados por 5min em álcool absoluto (duas vezes), em seguida em concentrações 

decrescentes de álcool (90, 80 e 70%) e em água corrente. Posteriormente, as lâminas 

foram incubadas no corante de interesse. 

 Coloração Hematoxilina - Eosina (HE) 

Os cortes histológicos foram submersos na solução de hematoxilina de Harris 

por 1,5min e lavados em água corrente por 30min. Em seguida, foram incubados em 

solução de eosina por 1,0min e lavados em água corrente por 15s. Após completa 

secagem dos cortes a temperatura ambiente, as lâminas foram montadas com o auxílio 

de Entellan e lamínula. 
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 Coloração Picrossírius Red 

Os cortes histológicos foram submersos na solução de hematoxilina de Harris 

por 1,5min e lavados em água corrente por 30min. Em seguida, foram incubados em 

solução de Picrossírius Red por uma hora e lavados em água corrente por 15 a 30s. 

Após completa secagem dos cortes a temperatura ambiente, as lâminas foram montadas 

com o auxílio de Entellan e lamínula. 

3.9.3 Fotodocumentação e morfometria 

A fotodocumentação e morfometria foram realizadas no Laboratório 

Multiusuários do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas da Universidade Federal 

de Ouro Preto. Os núcleos celulares presentes nos cortes foram quantificados em 20 

imagens aleatórias, de forma que a área percorrida total fosse 1064811μm2, as imagens 

foram visualizadas pela objetiva de 40x (para análise de processo inflamatório) e 

digitalizadas através do microscópio Leica DM5000B acoplado à câmera DFC300FX. 

As análises foram realizadas com o auxílio do software Leica QwinV3. O 

processo inflamatório foi considerado quando foi observada diferença significativa 

(p<0,05) entre o número de núcleos celulares presentes nos animais infectados pelo T. 

cruzi e aquele observado nos animais não infectados ± desvio padrão.  

Na análise da área total de fibrose, as imagens foram visualizadas pela objetiva 

de objetiva de 20x (para análise de formação de colágeno) e digitalizadas através do 

microscópio Leica DM5000B acoplado à câmera DFC300FX. Foram quantificados em 

10 imagens aleatórias. Os pixels com tons de vermelho foram selecionados para a 

criação de uma imagem binária e posterior cálculo da área total ocupada por fibrose. 

3.10 Quantificação do dano oxidativo no fígado  

3.10.1 Dosagem de Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) 

A determinação da concentração de TBARS foi realizada conforme descrito por 

Buege e Aust (1978) e consiste na capacidade do ácido tiobarbitúrico em se ligar a 

lipídeos oxidados o que permite a quantificação de TBARS por método 

espectrofotométrico. 
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 Preparo da amostra  

 100mg do fígado foram homogeneizados em 1mL de tampão Tris HCl (pH 7,4) 

e em seguida centrifugados a 10000rpm, por 10min à 4ºC. Em seguida, foi coletado o 

sobrenadante o qual foi utilizado como amostra biológica.  

 Dosagem  

Em um tubo foram colocados 500 L do homogeneizado, 250L de ácido 

tricloroacético (TCA) 28% dissolvido em HCl 0,25N, 250L de ácido tiobarbitúrico 1% 

dissolvido em ácido acético e 125L de BHT (hidroxi tolueno butilado) 5mM 

dissolvido em etanol. As amostras foram incubadas em termobloco a 95ºC por 15min. 

Em seguida, foram colocadas por 5min em banho de gelo e centrifugadas a 13000rpm, 

10min à 4°C. Foram retirados 200µL do sobrenadante e colocados em placa de 96 

poços. A leitura da placa foi realizada em espectrofotômetro a 535nm. 

A concentração de TBARS foi determinada baseada na equação da reta, segundo 

a lei de Lambert Beer, onde foi utilizado 2,2,6,6-Tetramethilpiperidina (TMP) como 

padrão. Usualmente essa concentração é representada em nmoles por mg de proteína. 

Para se obter a concentração de TBARS em relação a concentração de proteínas totais 

no fígado, este parâmetro foi determinado pelo método de Lowry. 

  

3.10.2 Dosagem de Proteína Carbonilada 

A determinação da concentração sérica de proteína carbonílica foi realizada 

conforme descrito por Levine et al. (1994). Esse método consiste na detecção de 

derivados carbonílicos formados devido a oxidação de proteínas por EROs, os quais 

podem ser mensurados por métodos sensíveis, particularmente aqueles que utilizam o 

2,4- dinitrofenilhidrazina (DNPH). O DNPH reage com grupos carbonílicos gerando a 

hidrazona correspondente, a qual pode ser quantificada espectrofotometricamente. 

 Preparo da amostra  

200mg do fígado foram homogeneizados em 1,5 mL de tampão KPE (0,1M de 

tampão fosfato de potássio e 5mM de sal dissódico EDTA, pH 7,5). Em seguida, o 

homogeneizado foi centrifugado a 10000rpm, por 10min à 4ºC. O sobrenadante foi 

coletado e utilizado como amostra biológica.  
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 Dosagem  

Foram pipetados 500L do sobrenadante e transferido para tubos eppendorfs 

previamente identificados. Em seguida, foram adicionados aos tubos 500L de TCA 

10% e homogeneizados no vórtex. Logo após, os tubos foram centrifugados à 5000rpm 

por 10 min à 4°C.  O sobrenadante foi descartado e, no precipitado, foram adicionados 

500L de DNPH (2,4-dinitrofenilhidrazina) à 10mM e 500L de HCl à 2,5M. Os tubos 

foram incubados ao abrigo de luz por uma hora, sendo que, a cada 15min foram 

homogeneizados Em seguida, foram adicionados 500L de TCA 10% e centrifugados à 

5000rpm por 10min à 4°C.  O sobrenadante foi descartado e o precipitado lavado com 1 

mL da mistura etanol/acetato de etila 1:1(v/v) em seguida centrifugados à 5000rpm por 

10min à 4°C. Essa etapa foi realizada duas vezes e, logo após, o precipitado foi 

dissolvido em 1mL de dodecilsulfato de sódio (SDS) 6%. Os tubos foram centrifugados 

à 10000rpm por 10min à 4°C. As absorbâncias dos sobrenadantes foram determinadas a 

370nm, utilizando SDS como branco. 

Foi utilizada a seguinte fórmula para os cálculos: 

Proteína carbonilada (nmol/mL) = (absorbância/Ɛ)* (1000000/VA) 

                                                                 Proteína total(mg/mL) 

Onde: 

Ɛ: Coeficiente de extinção molar 22000 M.L-1.cm-1 

VA: Volume da amostra 

 

 

3.10.3 Dosagem de proteínas totais (Método de Lowry) 

Esse método foi descrito a primeira vez por Lowry et al. (1951). É baseado nas 

ligações das proteínas, que em meio alcalino, se ligam aos íons cobre (Cu2+) formando 

uma cor azul que é dependente em partes, do índice de tirosina e triptofano da amostra, 

já que os íons cobre catalisam a oxidação de aminoácidos aromáticos. 

 Preparo dos reagentes  

- Reagente A: foram dissolvidos 0,25g de sulfato de cobre e 0,5g de citrato de 

sódio em 100mL de água destilada. A solução foi armazenada ao abrigo de luz, em 

temperatura ambiente.  

- Reagente B: foram dissolvidos 5g de carbonato de sódio e 1g de hidróxido de 

sódio em 250mL de água destilada. A solução foi armazenada a temperatura ambiente.  
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- Reagente C: foi adicionado 1mL do reagente A em 50mL do reagente B. 

Preparado na hora do teste. 

 - Reagente D: foi dissolvido um 1mL de Folin-Ciocateau em 1mL de água 

destilada. Preparado na hora do teste. 

 Curva padrão  

Foram realizados quatro pontos para a curva, pelo seguinte procedimento: 

 P1- 25µL de uma solução estoque de proteínas a 0,2mg/dL e o volume 

completado com água destilada para 100mL. A concentração final obtida deste ponto 

foi de 0,05mg/mL. 

 P2- 7,5µL de uma solução estoque de proteínas a 2mg/dL e o volume 

completado com água destilada para 100mL. A concentração final obtida deste ponto 

foi de 0,15mg/mL.  

P3- 715µL de uma solução estoque de proteínas a 2mg/dL e o volume 

completado com água destilada para 100mL. A concentração final obtida deste ponto 

foi de 0,35mg/mL.  

P4- 25µL de uma solução estoque de proteínas a 2mg/dL e o volume completado 

com água destilada para 100mL. A concentração final obtida deste ponto foi de 

0,5mg/mL.  

 Dosagem 

Em um tubo foi colocado 10L do homogeneizado ou padrão e o volume foi 

aferido 100µL com água destilada. O branco, usado para zerar o espectrofotômetro, 

consistiu em 100µL de água destilada. Posteriormente foi adicionado 1mL do reagente 

C em todos os tubos. A mistura foi levada ao vórtex e mantida a temperatura ambiente 

por 15min. Em seguida, foram adicionados em cada tubo, 100µL do reagente D. O 

volume foi homogeneizado e incubado a temperatura ambiente, ao abrigo de luz, por 30 

min. A leitura foi feita em espectrofotômetro a 660nm. 

Foi feito um gráfico expressando a concentração do padrão (Eixo Y) x 

absorbância do padrão (Eixo X). Após regressão linear, foi determinada a equação da 

reta com a seguinte característica: Concentração = a X Absorbância + b. Esta equação 
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foi utilizada para determinar a concentração de proteínas totais nos homogenato de 

tecido. Todas as concentrações foram obtidas em mg/mL. 

3.11 Avaliação da lipofilia e bioatividade do BZ e DS 

A relação entre lipofilia e bioatividade foram obtidas por meio dos parâmetros 

LogP e TPSA, os quais foram obtidos utilizando o software Molinspiration 

(Molinspiration, 2019). O coeficiente de partição octanol/água (LogP) fornece 

informações sobre a facilidade dos fármacos em atravessar as membranas biológicas. 

Moléculas que apresentam maior coeficiente de partição tendem a ultrapassar com 

maior facilidade as biomembranas hidrofóbicas, apresentando melhor perfil de 

biodisponibilidade, que pode refletir em um melhor perfil farmacológico (Barreiro e 

Fraga 2008). A área de superfície polar total (TPSA) é definida como a soma da área 

superficial de todos os átomos polares. Moléculas com uma área de superfície polar de 

mais de 140 angstroms(Å2) ao quadrado tendem a ser pouco permeáveis a membranas 

celulares (Pajouhesh e Lenz, 2005).   

3.12 Análises Estatísticas  

Os testes estatísticos foram realizados com o apoio instrumental do software 

GraphPad Prism 5 (Prism Software, Irvine, CA, USA), sendo as diferenças consideradas 

significativas quando os valores de p foram inferiores a 0,05 (p <0,05).  

O teste D’Agostino-Pearson foi realizado para verificar os padrões de 

normalidade. Para os dados classificados como paramétricos foram realizadas análises 

de variância (ANOVA one-way) e Teste T Student para comparação entre os grupos. A 

análise dos dados não-paramétricos foi realizada utilizando-se Mann-Whitney ou 

Kruskal-Wallis seguida pelo teste de Dunns.  
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4 RESULTADOS 

Para facilitar a compreensão dos resultados, estes, foram divididos em dois 

capítulos. No capítulo 1, encontram-se os resultados referentes à avaliação da eficácia 

do Dissulfiram® em curar animais infectados com a cepa Y do T. cruzi, no capítulo 2 

encontram-se os resultados referentes à avaliação da eficácia do Dissulfiram® em curar 

animais infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi. 
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Capítulo 1 
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4.1 Resultados referentes à infecção experimental com a cepa Y 

4.1.1 Curva de parasitemia e taxa de sobrevida 

A Figura 4 apresenta as médias das curvas de parasitemia dos diferentes grupos 

experimentais e os dados referentes ao PPP, PP, DPMP e PMP foram resumidos na 

Tabela 1. A infecção foi confirmada em 100% dos animais. Todos os grupos 

apresentaram o mesmo período pré-patente, 4 dias. Os grupos NT e BZ + DS 

(50mg/Kg + 50mg/Kg) apresentaram o maior período patente, 13 dias. Os grupos BZ 

(50mg/Kg) e DS (25mg/Kg) apresentaram período patente de 12 dias. O grupo BZ 

(100mg/Kg) apresentou período patente de 8 dias. E os grupos DS (50mg/Kg), BZ + 

DS (100mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg) e BZ + DS (50mg/Kg 

+ 25mg/Kg) apresentaram o menor período patente, 7 dias. O grupo DS (50mg/Kg) 

apresentou o maior pico de parasitemia (1253776 tripomastigotas /0,1mL de sangue) 

no 8° dia após a infecção, seguido do grupo NT que também apresentou pico de 

parasitemia no 8° dia após a infecção, sendo este de 967523 tripomastigotas /0,1mL de 

sangue. O grupo DS (25mg/Kg) apresentou pico de parasitemia (847432 

tripomastigotas /0,1mL de sangue) no 7° dia após a infecção. O grupo BZ (100mg/Kg) 

apresentou o menor pico de parasitemia (22659 tripomastigotas /0,1mL de sangue), o 

qual ocorreu no 5° dia após a infecção, seguido dos grupos BZ + DS (100mg/Kg + 

25mg/Kg), BZ (50mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 25mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 

50mg/Kg) e BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg), os quais apresentaram pico de 

parasitemia de 23414, 26435, 32477, 56647 e 60423 tripomastigotas /0,1mL de 

sangue, respectivamente. Desta forma, o tratamento empregando BZ nas duas dosagens 

testadas e associações promoveu redução significativa da parasitemia dos 

camundongos infectados com a cepa Y do T.cruzi, aproximadamente 13 dias após o 

início do tratamento foi observada a supressão total da parasitemia nesses grupos.  
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Tabela 1: Parâmetros avaliados na parasitemia dos animais infectados com a cepa Y do 

T. cruzi e tratados na fase aguda. 

Grupos PPP  
(dia) 

PP  
(dia) 

DPMP PMP 
(tripomastigotas 

/0,1mL de sangue) 

NT 4 13 8 967523 

BZ (100mg/Kg) 4 8 5 22659 

BZ (50mg/Kg) 4 12 5 26435 

DS (50mg/Kg) 4 7 8 1253776 

BZ + DS  (100mg/Kg + 50mg/Kg) 4 7 5 60423 
   BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg) 4 13 5 56647 

DS (25mg/Kg) 4 12 7 847432 
BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg) 4 7 5 23414 

BZ + DS (50mg/Kg +  25mg/Kg) 4 7 5 32477 
PPP: Período pré-patente (dia); PP: Período patente (dia); DPMP: Dia do pico máximo de 

parasitemia; PMP: Pico máximo de parasitemia (tripomastigotas/0,1mL de sangue); NT: Não 

Tratado; BZ: Benznidazol e DS: Dissulfiram®. 

 

O gráfico de área sob a curva referente à parasitemia dos animais infectados 

com a cepa Y do T. cruzi e tratados na fase aguda está representado na Figura 5. A 

análise dos dados demonstram que os grupos NT, DS (25mg/Kg) e DS (50mg/Kg) 

apresentaram área sob a curva significativamente maior quando comparados aos 

demais grupos. Além disso, os grupos DS (50mg/Kg) e DS (25mg/Kg) apresentaram 

área sob a curva significativamente maior em relação ao grupo NT. Assim, o 

Figura 4: Parasitemia dos animais infectados com a cepa Y do T. cruzi e tratados na fase 

aguda. Os dados estão representados como média de dez animais por grupo. NT: Não 

Tratado; BZ: Benznidazol; DS: Dissulfiram®. 
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tratamento dos camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi com as duas 

dosagens do DS (50mg/Kg e 25mg/Kg) não foi capaz de reduzir a parasitemia, que 

permaneceu patente durante todo o período de tratamento. Todos os grupos tratados 

com BZ, associado ou não, negativaram a parasitemia após o quinto dia de tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os percentuais de sobrevida dos animais infectados com a cepa Y T. cruzi e 

tratados na fase aguda estão apresentados na Figura 6. A mortalidade foi observada a 

partir do 8º dia após a infecção, os grupos NT, DS (50mg/Kg) e DS (25mg/Kg) 

apresentaram 0% de sobrevida. Entretanto, os grupos BZ(50mg/Kg), BZ+DS 

(100mg/Kg+50mg/Kg) e BZ+DS (50mg/Kg+50mg/Kg) apresentaram 100% de 

sobrevida, e os grupos BZ (100mg/Kg), BZ+DS (50mg/Kg+25mg/Kg) apresentaram 

90% de sobrevida. Já o grupo BZ+DS (100mg/Kg+25mg/Kg) apresentou 70% de 

sobrevida até o final da avaliação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Área sob a curva de parasitemia dos animais infectados com a cepa Y do T. cruzi e 

tratados na fase aguda. As letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” representam diferenças 

significativas (p < 0,05) em relação aos grupos NT, BZ (100mg/Kg), BZ (50mg/Kg), DS 
(50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg), DS 

(25mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg) e      BZ + DS (50mg/Kg + 25mg/Kg), 

respectivamente.  Os valores foram expressos como média ± erro padrão. 
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4.1.2 Avaliação da cura parasitológica 

 

Os dados de cura parasitológica dos animais infectados com a cepa Y do T. cruzi 

e tratados na fase aguda estão apresentados na Tabela 1. Os animais que apresentaram 

resultados negativos no exame de sangue a fresco após a imunossupressão e reação em 

cadeia da polimerase quantitativa (q-PCR) (sangue, coração e cólon) foram 

considerados curados. A maior taxa (50%) de cura parasitológica foi observada no 

grupo tratado com a associação BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg), seguido das taxas 

33% e 10% observadas nos grupos tratados com BZ (100mg/Kg) e BZ (50mg/Kg), 

respectivamente. Nos demais grupos experimentais não houve cura parasitológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Percentual de sobrevida dos animais infectados com a cepa Y do T. cruzi e tratados na 
fase aguda. Cada curva representa a avaliação de 10 animais por grupo ao longo de 55 dias após a 

infecção. NT: Não Tratado; BZ: Benznidazol; DS: Dissulfiram®. 
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Tabela 2: Dados de cura parasitológica dos animais infectados com a cepa Y do T. 

cruzi e tratados na fase aguda. 

Grupos 
Sobrevida 

(%) 

ESF 

positivoa 

Positivos na q-PCR Total de 

animais 

positivos 

Cura 

(%) Sangueb Coração Cólon 

NT 
0/10 

(0%) 
- - - - - - 

BZ (100mg/Kg) 
9/10 

(90%) 

2/9 

(22%) 

0/7 

(0%) 

5/9 

(55%) 

4/9 

(44%) 

6/9 

(67%) 
33% 

BZ (50mg/Kg) 
10/10 

(100%) 

8/10 

(80%) 

0/2 

(0%) 

5/7*** 

(71%) 

6/7*** 

(85%) 

9/10 

(90%) 
10% 

DS (25mg/Kg) 
0/10 

(0%) 
- - - - - - 

DS (50mg/Kg) 
0/10 

(0%) 
- - - - - - 

BZ + DS 

(100mg/Kg +  

50mg/Kg) 

10/10 

(100%) 

4/10 

(40%) 

1/6 

(16%) 

0/6**** 

(0%) 

0/6**** 

(0%) 

5/10 

(50%) 
50% 

BZ + DS 

(50mg/Kg + 

50mg/Kg) 

10/10 

(100%) 

2/10 

(20%) 

5/8 

(62%) 

3/8** 

(37%) 

7/8** 

(87%) 

10/10 

(100%) 
0% 

BZ + DS 

(100mg/Kg + 

25mg/Kg) 

7/10 

(70%) 

5/7 

(71%) 

1/2 

(50%) 

3/6* 

(50%) 

6/6* 

(100%) 

7/7 

(100%) 
0% 

BZ + DS 

(50mg/Kg + 

25mg/Kg) 

9/10 

(90%) 

8/9 

(88%) 

0/1 

(0%) 

2/7** 

(28%) 

7/7** 

(100%) 

9/9 

(100%) 
0% 

NT: Não Tratado; BZ: Benznidazol; DS: Dissulfiram®; 
a
Animais positivos no exame de sangue 

a fresco (ESF) após imunossupressão; 
b
Animais positivos na q-PCR após imunossupressão e 

negativos no ESF. (*) um animal morreu durante o protocolo de imunossupressão; (**) dois 
animais morreram durante o protocolo de imunossupressão; (***) três animais morreram 

durante o protocolo de imunossupressão; (****) quatro animais morreram durante o protocolo 

de imunossupressão. 

 

4.1.3 Análise do processo inflamatório 

Os resultados da análise quantitativa do processo inflamatório no coração e na 

camada muscular do cólon de animais infectados com a cepa Y do T. cruzi e tratados na 

fase aguda estão apresentados na Figura 7. Todos os animais infectados apresentaram 

infiltrado inflamatório significativamente maior quando comparado aos animais do 

grupo controle não infectado. O tecido muscular cardíaco dos animais do grupo tratado 

com BZ (50mg/Kg) apresentou infiltrado inflamatório significativamente maior quando 

comparado aos grupos tratados com BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg) e BZ + DS 

(50mg/Kg + 50mg/Kg). 

 Assim como no coração, a quantificação do número de células inflamatórias na 

camada muscular do cólon demonstrou que todos os grupos de animais infectados, 
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apresentaram infiltrado inflamatório significativamente maior que o observado na 

camada muscular do cólon de animais do grupo controle não infectado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

Figura 7: Análise quantitativa do processo inflamatório no coração e no cólon de animais 
infectados com a cepa Y do T. cruzi e tratados na fase aguda. *Número de células inflamatórias 

significativamente maior (p < 0,05) que o grupo não infectado. As letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, 

“f” representam diferenças significativas (p < 0,05) em relação aos grupos   BZ (100mg/Kg), BZ 

(50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS 
(100mg/Kg + 25mg/Kg) e      BZ + DS (50mg/Kg + 25mg/Kg), respectivamente.  A linha 

tracejada representa o número médio de núcleos celulares quantificados em cortes histológicos 

de animais não infectados. Os valores foram expressos como média ± erro padrão. 
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NI

BZ (100 mg/kg) BZ (50 mg/kg) BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg)

BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg) BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg) BZ + DS (50mg/Kg + 25mg/Kg)

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

Figura 8: Fotomicrografias de cortes histológicos do coração de camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi e tratados na fase aguda. Aspecto 

histológico muscular cardíaco normal em animais não-infectados (NI). Infiltrado inflamatório discreto nos grupos BZ (100 mg/kg), BZ + DS (100mg/Kg + 

50mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg); e infiltrado inflamatório intenso nos animais do grupo BZ (50 mg/kg); infiltrado inflamatório moderado nos 

animais do grupo BZ + DS (100 mg/kg + 25 mg/kg). Hematoxilina-Eosina. Barra=50m. 
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Figura 9: Fotomicrografias de cortes histológicos do cólon de camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi e tratados na fase aguda. Aspecto 

histológico da camada muscular do cólon normal em animais não-infectados (NI). Infiltrado inflamatório intenso nos animais dos grupos BZ + DS (50 mg/kg 

+ 50 mg/kg), BZ + DS (100 mg/kg + 25 mg/kg); infiltrado inflamatório moderado nos animais dos grupos BZ (100 mg/kg), BZ (50 mg/kg), BZ + DS (100 

mg/kg + 50 mg/kg) e BZ + DS (50 mg/kg + 25 mg/kg). Hematoxilina-Eosina. Barra=100m. 
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4.1.4 Dosagem de óxido nítrico no soro 

Os resultados da dosagem de óxido nítrico no soro de animais infectados com a 

cepa Y do T. cruzi e tratados na fase aguda estão apresentados na Figura 10. Os animais 

tratados com BZ (50mg/kg) apresentaram concentração de óxido nítrico no soro 

significativamente maior quanto comparados aos animais tratados com as associações 

BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg) e BZ + DS (50mg/Kg + 25mg/Kg). Além disso, os 

animais do grupo BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg) obtiveram níveis mais elevados de 

NO quando comparado aos animais do grupo BZ + DS (50mg/Kg + 25mg/Kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Dosagem de óxido nítrico no soro de animais infectados com a cepa Y do T. cruzi e 

tratados na fase aguda. As letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” representam diferenças 

significativas (p < 0,05) em relação aos grupos   BZ (100mg/Kg), BZ (50mg/Kg), BZ + DS 

(100mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg) e      

BZ + DS (50mg/Kg + 25mg/Kg), respectivamente.  Os valores foram expressos como média ± 

erro padrão. 
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4.1.5 Avaliação da função hepática 

 

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados da dosagem de AST e ALT no 

soro de animais infectados com a cepa Y do T. cruzi e tratados na fase aguda. Todos os 

animais dos grupos tratados apresentaram concentração de AST significativamente 

maior (p < 0,05) quando comprada ao grupo NI. A concentração de ALT no soro dos 

animais tratados com BZ(50mg/Kg) e BZ+ DS (50mg/Kg +25mg/Kg) foi 

significativamente maior (p < 0,05) quando comprada aos grupos NI e BZ+ DS 

(100mg/Kg +25mg/Kg). 

 

Tabela 3: Dosagem de AST e ALT no soro de animais infectados com a cepa Y do T. 

cruzi e tratados na fase aguda. 

Parâmetros AST(U/L) ALT(U/L) 

NI 45,75±31,86 72,0±5,657 

BZ (100mg/Kg) 258,9±86,94* 82,5±14,15 

BZ (50mg/Kg) 292,8±111,8* 114,5±24,57*,f 

BZ + DS (100mg/Kg +50mg/Kg) 259,8±60,41* 86,5±17,41 

BZ + DS (50mg/Kg +50mg/Kg) 243,9±102,9* 72,25±11,79 

BZ + DS (100mg/Kg +25mg/Kg) 231,0±46,9* 37,0±21,86 

BZ + DS (50mg/Kg +25mg/Kg) 235,0±55,05* 153,0±24,06*,f 

As letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” representam diferenças significativas (p < 0,05) em relação 

aos grupos   BZ (100mg/Kg), BZ (50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS 

(50mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg) e      BZ + DS (50mg/Kg + 

25mg/Kg), respectivamente.  * Concentração de AST, ALT no soro significativamente maior (p 

< 0,05) quando comprada ao grupo NI. Os valores foram expressos como média ± erro padrão. 

 

4.1.6 Quantificação do dano oxidativo 

A quantificação de proteína carbonilada e de Substâncias Reativas ao Ácido 

Tiobarbitúrico (TBARs) no fígado de animais infectados com a cepa Y do T. cruzi e 

tratados na fase aguda está apresentada na Figura 11. O grupo BZ + DS (100mg/Kg + 

25mg/Kg) apresentou concentração de proteína carbonilada significativamente maior 

quando comparada aos grupos BZ (100mg/Kg), BZ (50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 

50mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg). 

A concentração de TBARs nos grupos tratados com BZ + DS (100mg/Kg + 

25mg/Kg) e BZ + DS (50mg/Kg + 25mg/Kg) é significativamente maior quando 

comparada aos grupos tratados com BZ (100mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + 

DS (50mg/Kg + 50mg/Kg).  
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Figura 11: Quantificação de proteína carbonilada e TBARs no fígado de animais infectados com a 
cepa Y do T. cruzi e tratados na fase aguda. As letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” representam 

diferenças significativas (p < 0,05) em relação aos grupos   BZ (100mg/Kg), BZ (50mg/Kg), BZ + DS 

(100mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg) e      
BZ + DS (50mg/Kg + 25mg/Kg), respectivamente. Os valores foram expressos como média ± erro 

padrão.
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4.2 Resultados referentes à infecção experimental com a cepa VL-10 

4.2.1 Curva de parasitemia e taxa de sobrevida 

A Figura 12 apresenta as médias das curvas de parasitemia dos diferentes 

grupos experimentais e os dados referentes ao PPP, PP, DPMP e PMP foram 

resumidos na Tabela 4. A infecção foi confirmada em 100% dos animais. Todos os 

grupos apresentaram o mesmo período pré-patente, 7 dias. O grupo DS (50mg/Kg) 

apresentou o maior período patente (65 dias) bem como o maior pico máximo de 

parasitemia (896274 tripomastigotas /0,1mL de sangue), o qual ocorreu 35° dia após a 

infecção. O grupo DS (25mg/Kg) apresentou período patente de 43 dias e o segundo 

maior pico máximo de parasitemia (505035 tripomastigotas/0,1mL de sangue). O 

grupo NT apresentou o segundo maior período patente (60 dias), o dia do pico máximo 

de parasitemia (473817 tripomastigotas/0,1mL de sangue) bem como o grupo DS 

(25mg/Kg), ocorreu no 25° dia após a infecção. O grupo BZ + DS (100mg/Kg + 

25mg/Kg) apresentou o menor período patente (15 dias) e o segundo menor pico 

máximo de parasitemia (8560 tripomastigotas/0,1mL de sangue), o qual ocorreu no 8° 

dia após a infecção. O grupo BZ + DS (50mg/Kg + 25mg/Kg) apresentou período 

patente de 31 dias e o menor pico máximo de parasitemia (8060 tripomastigotas/0,1mL 

de sangue), o qual ocorreu no 8° dia após a infecção. O grupo BZ (100mg/Kg) 

apresentou período patente de 16 dias, o pico máximo de parasitemia (74522 

tripomastigotas/0,1mL de sangue) ocorreu no 8° dia após a infecção. O grupo (BZ 

50mg/Kg) apresentou período patente de 37 dias, o pico máximo de parasitemia 

(87110 tripomastigotas/0,1mL de sangue) ocorreu no 9° dia após a infecção. O grupo 

BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg) apresentou período patente de 20 dias, o pico 

máximo de parasitemia (30715 tripomastigotas/0,1mL de sangue) ocorreu no 9° dia 

após a infecção. E o grupo BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg) apresentou período 

patente de 28 dias, o pico máximo de parasitemia (15609 tripomastigotas/0,1mL de 

sangue) ocorreu no 13° dia após a infecção. O tratamento empregando BZ nas duas 

dosagens testadas e associações promoveu redução significativa da parasitemia nos 

camundongos infectados com a cepa VL-10 do T.cruzi, aproximadamente 37 dias após 

o início do tratamento foi observada a supressão total da parasitemia nesses grupos.  
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Tabela 4: Parâmetros avaliados na parasitemia dos animais infectados com a cepa VL-

10 do T. cruzi e tratados na fase aguda. 

Grupos PPP 
(dia) 

PP 
(dia) 

DPMP PMP 
(tripomastigotas 

/0,1mL de sangue) 
NT 7 60 25 473817 

BZ (100mg/Kg) 7 16 8 74522 
BZ (50mg/Kg) 7 37 9 87110 

DS (50mg/Kg) 7 65 35 896274 
BZ + DS  (100mg/Kg + 50mg/Kg) 7 20 9 30715 

BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg) 7 28 13 15609 

DS (25mg/Kg) 7 43 25 505035 
BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg) 7 15 8 8560 

BZ + DS (50mg/Kg +  25mg/Kg) 7 31 8 8060 
PPP: Período pré-patente (dia); PP: Período patente (dia); DPMP: Dia do pico máximo de 

parasitemia; PMP: Pico máximo de parasitemia (tripomastigotas/0,1mL de sangue); NT: Não 

Tratado; BZ: Benznidazol e DS: Dissulfiram®. 

 

O gráfico de área sob a curva dos animais infectados com a cepa VL-10 do T. 

cruzi e tratados no fase aguda está representado na Figura 13. A análise dos dados 

mostraram que os grupos NT, DS (25mg/Kg) e DS (50mg/Kg) apresentaram área sob a 

curva significativamente maior quando comparada aos demais grupos. O tratamento dos 

camundongos infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi com as duas dosagens do DS 

(50 mg/Kg e 25mg/Kg) não foi capaz de reduzir a parasitemia, a qual permaneceu 

patente durante todo o período de tratamento. 

Figura 12: Curvas de parasitemia dos animais infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e 

tratados na fase aguda. Os dados estão representados como média de dez animais por grupo. 

NT: Não Tratado; BZ: Benznidazol; DS: Dissulfiram®. 
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Na Figura 14 estão representados os percentuais de sobrevida dos animais 

infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi: (a) tratados na fase aguda e (b) tratados na 

fase crônica. Nos animais tratados na fase aguda, a mortalidade foi observada a partir do 

52º dia após a infecção, os grupos NT, BZ (100mg/Kg), DS (50mg/Kg), DS (25mg/Kg), 

BZ+DS (100mg/Kg+50mg/Kg), BZ+DS (50mg/Kg+25mg/Kg) e BZ+DS 

(50mg/Kg+50mg/Kg) apresentaram 100% de sobrevida e os grupos BZ (50mg/Kg) e 

BZ+DS (100mg/Kg+25mg/Kg) apresentaram 90% de sobrevida.  

Nos animais tratados na fase crônica, a mortalidade foi observada a partir do 

127º dia após a infecção. Os grupos NT, BZ (50mg/Kg), BZ (100mg/Kg), DS 

(25mg/Kg), BZ+DS (100mg/Kg+50mg/Kg), BZ+DS (50mg/Kg+50mg/Kg), BZ+DS 

(100mg/Kg+25mg/Kg) e BZ+DS (50mg/Kg+25mg/Kg) apresentaram 100% de 

sobrevida, entretanto, o grupo DS (50mg/Kg) apresentou 90% de sobrevida até o final 

da avaliação. 

 

Figura 13: Área sob a curva de parasitemia dos animais infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi 

e tratados na fase aguda. As letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” representam 

diferenças significativas (p < 0,05) em relação aos grupos NT, BZ (100mg/Kg), BZ (50mg/Kg), 
DS (50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg), DS 

(25mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg) e      BZ + DS (50mg/Kg + 25mg/Kg), 

respectivamente.  A linha tracejada representa o número médio de núcleos celulares quantificados 
em cortes histológicos de animais não infectados. Os valores foram expressos como média ± erro 

padrão. NT: Não Tratado; BZ: Benznidazol; DS: Dissulfiram®. 
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4.2.2 Avaliação da cura parasitológica 

 

Na avaliação da cura parasitológica foi realizada a análise do parasitismo 

tecidual apenas nos animais que apresentaram resultados negativos na q-PCR no 

sangue. Os animais que apresentaram resultados negativo no ESF após a 

imunossupressão e (q-PCR) (sangue, coração e cólon) foram considerados curados.  

Os dados de cura parasitológica dos animais tratados na fase aguda da infecção 

estão apresentados na Tabela 5. Todos os grupos experimentais não apresentaram cura 

parasitológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Percentual de sobrevida dos animais: (a) infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e 

tratados na fase aguda; (b) infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e tratados na fase crônica. 
As curvas representam os grupos experimentais. Cada curva representa a avaliação de 10 

animais por grupo ao longo de 55 dias após a infecção. NT: Não Tratado; BZ: Benznidazol; DS: 

Dissulfiram®. 
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Tabela 5: Dados de cura parasitológica dos animais infectados com a cepa VL-10 do T. 

cruzi, tratados na fase aguda. 

Grupos 
Sobrevida 

(%) 

Positivos 

no ESF 
a
 

Positivos na 

q-PCR
b
 

Total de 

animais 

positivos 

Cura 

NT 
10/10 

(100%) 

10/10 

(100%) 
- 10/10 (100%) 0% 

BZ (100mg/Kg) 
10/10 

(100%) 

10/10 

(100%) 
- 10/10 (100%) 0% 

BZ (50mg/Kg) 
9/10 

(90%) 

9/9 

 (100%) 
- 10/10 (100%) 0% 

DS (25mg/Kg) 
10/10 

(100%) 

10/10 

(100%) 
- 10/10 (100%) 0% 

DS (50mg/Kg) 
10/10 

(100%) 

10/10 

(100%) 
- 10/10 (100%) 0% 

BZ + DS (100mg/Kg 

+ 50mg/Kg) 

10/10 

(100%) 

10/10 

(100%) 
- 10/10 (100%) 0% 

BZ + DS (50mg/Kg 

+ 50mg/Kg) 

10/10 

(100%) 

10/10 

(100%) 
- 10/10 (100%) 0% 

BZ + DS (100mg/Kg 

+ 25mg/Kg) 

9/10 

(90%) 

9/9 

(100%) 
- 10/10 (100%) 0% 

BZ + DS (50mg/Kg 

+25mg/Kg) 

10/10 

(100%) 

10/10 

(100%) 
- 10/10 (100%) 0% 

NT: Não Tratado; BZ: Benznidazol; DS: Dissulfiram®; 
a
Animais positivos no exame de sangue 

a fresco (ESF) após imunossupressão; 
b
Animais positivos na q-PCR após imunossupressão e 

negativos no ESF. 

 

Os dados de cura parasitológica dos animais tratados na fase crônica da infecção 

estão apresentados na Tabela 6. Todos os grupos experimentais não apresentaram cura 

parasitológica. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

42 
 

Tabela 6: Dados de cura parasitológica dos animais infectados com a cepa VL-10 do T. 

cruzi, tratados na fase crônica. 
Grupos Sobrevida 

(%) 

ESF 

positivoa 

Positivos na q-PCR Total de 

animais 

positivos 

Cura 

(%) Sangueb Coraçãoc Cólonc 

NT 10/10 
(100%) 

4/10 
(40%) 

6/6 
(100%) 

- - 10/10 
(100%) 

0% 

BZ (100mg/Kg) 10/10 

(100%) 

5/10 

(50%) 

3/5 

(60%) 
2/2 

(100%) 

2/2 

(100%) 

10/10 

(100%) 

0% 

BZ (50mg/Kg) 10/10 

(100%) 

7/10 

(70%) 

2/3 

(66%) 
1/1 

(100%) 

1/1 

(100%) 

10/10 

(100%) 

0% 

DS (25mg/Kg) 10/10 

(100%) 

4/10 

(100%) 

3/6 

(50%) 
3/3 

(100%) 

3/3 

(100%) 

10/10 

(100%) 

0% 

DS (50mg/Kg) 9/10 

(90%) 

4/9 

(44,4%) 

3/5 

(60%) 
2/2 

(100%) 

2/2 

(100%) 

9/9 

(100%) 

0% 

BZ + DS 

(100mg/Kg +  

50mg/Kg) 

10/10 
(100%) 

6/10 
(60%) 

1/4 
(25%) 

3/3 

(100%) 

3/3 

(100%) 

10/10 
(100%) 

0% 

BZ + DS 

(50mg/Kg + 

50mg/Kg) 

10/10 
(100%) 

5/10 
(50%) 

4/5 
(80%) 

1/1 

(100%) 

1/1 

(100%) 

10/10 
(100%) 

0% 

BZ + DS 

(100mg/Kg + 

25mg/Kg) 

10/10 

(100%) 

7/10 

(70%) 

0/3 

(0%) 
3/3 

(100%) 

3/3 

(100%) 

10/10 

(100%) 

0% 

BZ + DS 

(50mg/Kg + 

25mg/Kg) 

10/10 

(100%) 

9/10 

(90%) 

1/1 

(100%) 
- - 10/10 

(100%) 

0% 

NT: Não Tratado; DS: Dissulfiram®; 
a
Animais positivos no exame de sangue a fresco (ESF) após 

imunossupressão; 
b
Animais positivos na q-PCR após imunossupressão e negativos no ESF; c 

Animais negativos na q-PCR. 

 

 

4.2.3 Análise do processo inflamatório 

A Figura 15 apresenta a análise quantitativa do processo inflamatório no coração 

e na camada muscular do cólon de animais infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e 

tratados na fase aguda. Em ambos os órgãos avaliados, a análise mostrou que o número 

de células inflamatórias quantificadas em todos os grupos de animais infectados foi 

significativamente maior quando comparado ao grupo de animais não infectados. No 

tecido muscular cardíaco, os grupos tratados com BZ (50mg/Kg) e BZ + DS (100mg/Kg 

+ 50mg/Kg) apresentaram infiltrado inflamatório significativamente menor quando 

comparado ao grupo NT. Além disso, o grupo BZ (50mg/Kg) apresentou um número de 

células inflamatórias significativamente menor que o quantificado nos grupos DS 

(50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg) e BZ + DS (50mg/Kg + 25mg/Kg). Na 

análise da camada muscular do cólon, o grupo BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg) 
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apresentou número de células inflamatórias significativamente maior que os grupos NT 

e DS (25mg/Kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Figura 15: Análise quantitativa do processo inflamatório no coração e no cólon de animais 

infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e tratados na fase aguda.   *Número de células 

inflamatórias significativamente maior (p < 0,05) que o grupo não infectado. As letras “a”, “b”, 
“c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” representam diferenças significativas (p < 0,05) em relação aos 

grupos NT, BZ (100mg/Kg), BZ (50mg/Kg), DS (50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg), 

BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg), DS (25mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg) e      BZ + 
DS (50mg/Kg + 25mg/Kg), respectivamente.  A linha tracejada representa o número médio de 

núcleos celulares quantificados em cortes histológicos de animais não infectados. Os valores 

foram expressos como média ± erro padrão. 
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Figura 16: Fotomicrografias de cortes histológicos do coração de camundongos infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e tratados na fase aguda. 
Aspecto histológico muscular cardíaco normal em animais não-infectados (NI). Infiltrado inflamatório moderado nos grupos BZ (50 mg/kg), BZ + DS 

(100mg/Kg + 50mg/Kg); Infiltrado intenso nos grupos BZ (100 mg/kg), DS (50 mg/kg), BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg), DS (25 mg/kg), (100mg/Kg 

+ 25mg/Kg) e BZ + DS (50 mg/kg + 25mg/Kg) e infiltrado inflamatório intenso nos animais do grupo /Kg). Hematoxilina-Eosina. Barra=50µm. 
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 Figura 17: Fotomicrografias de cortes histológicos do cólon de camundongos infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e tratados na fase aguda. Aspecto 

histológico da camada muscular do cólon normal em animais não-infectados (NI). Infiltrado inflamatório discreto nos animais do grupo DS (25mg/Kg); 
Infiltrado inflamatório moderado nos animais dos grupos BZ (100 mg/kg), BZ (50 mg/kg), DS (50mg/Kg), BZ + DS (100 mg/kg + 50 mg/kg), BZ + DS (50 

mg/kg + 50 mg/Kg) e BZ + DS (100 mg/kg + 25 mg/kg); infiltrado inflamatório intenso nos animais do grupo BZ + DS (100 mg/kg + 25 mg/kg). 

Hematoxilina-Eosina. Barra=100µm. 
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A análise quantitativa do processo inflamatório no tecido muscular cardíaco e na 

camada muscular do cólon de animais infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e 

tratados na fase crônica está apresentada na Figura 18. Em ambos os órgãos avaliados, a 

análise mostrou que o número de células inflamatórias quantificadas em todos os grupos 

de animais infectados foi significativamente maior quando comparado ao grupo de 

animais não infectados. No tecido muscular cardíaco, o grupo NT apresentou um 

número de células inflamatórias significativamente maior quando comparado aos 

grupos BZ (100mg/Kg) e BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg). Na camada muscular do 

cólon, o grupo BZ (50mg/Kg) apresentou número de células inflamatórias 

significativamente maior quando comparado aos grupos NT, BZ (100mg/Kg), DS 

(50mg/Kg), DS(25mg/Kg) e BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg). Entretanto, o grupo DS 

(50mg/Kg) apresentou um número de células inflamatórias significativamente menor 

quando comparado aos grupos BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg) e BZ + DS (50mg/Kg + 

25mg/Kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

Figura 18: Análise quantitativa do processo inflamatório no coração e no cólon de animais 

infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e tratados na fase crônica. *Número de células 
inflamatórias significativamente maior (p < 0,05) que o grupo não infectado. As letras “a”, “b”, 

“c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” representam diferenças significativas (p < 0,05) em relação aos 

grupos NT, BZ (100mg/Kg), BZ (50mg/Kg), DS (50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg), 

BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg), DS (25mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg) e      BZ + 
DS (50mg/Kg + 25mg/Kg), respectivamente.  A linha tracejada representa o número médio de 

núcleos celulares quantificados em cortes histológicos de animais não infectados. Os valores 

foram expressos como média ± erro padrão. 
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Figura 19: Fotomicrografias de cortes histológicos do coração de camundongos infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e tratados na fase crônica. Aspecto 

histológico muscular cardíaco normal em animais não-infectados (NI). Infiltrado inflamatório discreto nos grupos BZ (100 mg/kg) e BZ + DS (100mg/Kg + 
25mg/Kg); e infiltrado inflamatório moderado nos animais dos grupos BZ (50 mg/kg), DS (50mg/Kg), BZ + DS (50 mg/kg + 50 mg/kg), BZ + DS (100 mg/kg 

+ 50 mg/kg), DS (25mg/Kg) e BZ + DS (50 mg/kg + 25 mg/kg). Hematoxilina-Eosina. Barra=50µm. 
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Figura 20: Fotomicrografias de cortes histológicos do cólon de camundongos infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e tratados na fase crônica. Aspecto 

histológico da camada muscular do cólon normal em animais não-infectados (NI). Aspecto histológico muscular cardíaco normal em animais não-infectados 

(NI). Infiltrado inflamatório moderado nos animais dos grupos BZ (100 mg/kg), DS (50mg/Kg), BZ + DS (100 mg/kg + 50 mg/kg), DS (25mg/Kg), BZ + DS 
(100 mg/kg + 25 mg/kg) e BZ + DS (50 mg/kg + 25 mg/kg); Infiltrado inflamatório intenso nos grupos BZ (50 mg/kg) e BZ + DS (50 mg/kg + 50 mg/kg). 

Hematoxilina-Eosina. Barra=100µm. 
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4.2.4 Análise da fibrose 

A análise quantitativa da área de fibrose no tecido muscular cardíaco e na 

camada muscular do cólon de animais infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e 

tratados na fase crônica está apresentada na Figura 21. Na análise do tecido cardíaco a 

área ocupada por fibras colágenas no grupo NT é significativamente maior quando 

comparada às áreas quantificadas nos grupos BZ (100mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 

100mg/Kg), BZ + DS (25mg/Kg + 100mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg) e BZ 

+ DS (25mg/Kg + 50mg/Kg). A área ocupada por fibras colágenas quantificada no 

grupo BZ (100mg/Kg) é significativamente maior que a área de fibrose quantificada nos 

grupos BZ + DS (50mg/Kg + 100mg/Kg) e BZ + DS (25mg/Kg + 100mg/Kg). 

Foi observado também que a área ocupada por fibrose quantificada no tecido 

muscular cardíaco no grupo BZ (50mg/Kg) é significativamente maior que o a área 

ocupada por fibrose quantificada nos grupos BZ (100mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 

100mg/Kg), BZ + DS (25mg/Kg + 100mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg) e BZ 

+ DS (25mg/Kg + 50mg/Kg). A área ocupada por fibras colágenas quantificada no 

grupo DS(50mg/Kg) é significativamente maior que a área de fibrose quantificada nos 

grupos BZ + DS (50mg/Kg + 100mg/Kg) e BZ + DS (25mg/Kg + 100mg/Kg). Área 

ocupada por fibras colágenas quantificada no grupo DS(25mg/Kg) é significativamente 

maior que a área de fibrose quantificada nos grupos BZ (100mg/Kg), BZ + DS 

(50mg/Kg + 100mg/Kg), BZ + DS (25mg/Kg + 100mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 

50mg/Kg) e BZ + DS (25mg/Kg + 50mg/Kg). E a área ocupada por fibras colágenas 

quantificada no grupo BZ + DS (50mg/Kg + 25mg/Kg) é significativamente maior que 

a área de fibrose quantificada no grupo BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg). 

 Em relação a análise da camada muscular do cólon, a área ocupada por fibras 

colágenas no grupo não infectado é significativamente menor que a área quantificada 

em todos os demais grupos experimentais. A área de fibrose no grupo DS (50mg/Kg) é 

significativamente menor que área de fibrose quantificada nos grupos BZ (50mg/Kg), 

BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg) e BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg). 
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Figura 21: Análise quantitativa da área de fibrose no coração e no cólon de animais infectados 

com a cepa VL-10 do T. cruzi e tratados na fase crônica. As letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, 
“g”, “h”, “i” representam diferenças significativas (p < 0,05) em relação aos grupos NT, BZ 

(100mg/Kg), BZ (50mg/Kg), DS (50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS 

(50mg/Kg + 50mg/Kg), DS (25mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg) e      BZ + DS 
(50mg/Kg + 25mg/Kg), respectivamente. A linha tracejada representa a média da área de 

fibrose quantificada em cortes histológicos de animais não infectados. Os valores foram 

expressos como média ± erro padrão. 
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Figura 22: Fotomicrografias de cortes histológicos do coração de camundongos infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e tratados na fase crônica (análise 

quantitativa da área de fibrose). Aspecto histológico muscular cardíaco normal em animais não-infectados (NI). Fibrose discreta nos grupos BZ (100 mg/kg), 

BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg) e BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg); e fibrose moderada nos animais do grupo BZ (50 
mg/kg), DS (50 mg/kg), DS (25 mg/kg) e BZ + DS (50 mg/kg + 25 mg/kg).  Picrossírius Red. Barra=50µm. 
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Figura 23: Fotomicrografias de cortes histológicos do cólon de camundongos infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e tratados na fase crônica (análise 

quantitativa da área de fibrose). Aspecto histológico da camada muscular do cólon normal em animais não-infectados (NI). Infiltrado inflamatório discreto 
nos animais dos grupos DS (50 mg/kg) e DS (25 mg/Kg); infiltrado inflamatório moderado nos animais dos grupos BZ (100 mg/kg) e BZ + DS (50 mg/kg + 

25 mg/kg); infiltrado inflamatório intenso nos animais dos grupos BZ (50 mg/kg), BZ + DS (100 mg/kg + 50 mg/kg), BZ + DS (50 mg/kg + 50 mg/kg) e BZ 

+ DS (100 mg/kg + 25 mg/kg) Picrossírius Red. Barra=100µm. 
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4.2.5 Avaliação da função hepática 

Na Tabela 7 estão representados os resultados da dosagem de AST e ALT no 

soro de animais infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e tratados na fase aguda. Os 

grupo NT e DS(25mg/Kg) apresentaram concentração de AST no soro 

significativamente maior (p < 0,05) quando comprado ao grupo NI. Além disso, o grupo 

BZ + DS (100mg/Kg +50mg/Kg) apresentou concentração de AST no soro 

significativamente menor (p < 0,05) quando comprado ao grupo NT. Já o grupo 

BZ(100mg/Kg) apresentou concentração de ALT no soro significativamente maior (p < 

0,05) quando comprado aos grupo DS (50mg/Kg), DS (25mg/Kg) e BZ+ DS 

(100mg/Kg +50mg/Kg). 

 

Tabela 7: Dosagem de AST e ALT no soro de animais infectados com a cepa VL-10 do 

T. cruzi e tratados na fase aguda. 

Parâmetros AST(U/L) ALT(U/L) 

NI 55,67±30,53 72,0±5,657 

NT 334,1±66,14* 130,9±36,96 

BZ (100mg/Kg) 222,9±45,94 62,83±16,63b,e,f,g 

BZ (50mg/Kg) 230,1±46,34 88,57±11,89 

DS (50mg/Kg) 225,7±37,46 190,7±52,41 

DS (25mg/Kg) 338,7±108,5* 145,0±16,48 

BZ + DS (100mg/Kg +50mg/Kg) 202,7±47,06b 150,5±25,55 

BZ + DS (50mg/Kg +50mg/Kg) 222,7±21,36 85,0±17,06 

BZ + DS (100mg/Kg +25mg/Kg) 229,5±20,57 80,0±14,12 

BZ + DS (50mg/Kg +25mg/Kg) 212,0±38,97 102,0±35,55 

As letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” representam diferenças significativas (p < 

0,05) em relação aos grupos NT, BZ (100mg/Kg), BZ (50mg/Kg), DS (50mg/Kg), BZ + DS 

(100mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg), DS (25mg/Kg), BZ + DS 
(100mg/Kg + 25mg/Kg) e      BZ + DS (50mg/Kg + 25mg/Kg), respectivamente. * 

Concentração de AST, ALT no soro significativamente maior (p < 0,05) quando comprada ao 

grupo NI. Os valores foram expressos como média ± erro padrão. 

 

A Tabela 8 apresenta a dosagem de AST e ALT no soro de animais infectados 

com a cepa VL-10 do T. cruzi e tratados na fase crônica. Os grupos BZ(100mg/Kg), 

BZ(50mg/Kg) e BZ+DS (50mg/Kg +25mg/Kg) apresentaram concentração de AST no 

soro significativamente maior (p < 0,05) quando comprado ao grupo NI. O grupo 

BZ(100mg/Kg) apresentou concentração de AST no soro significativamente maior (p < 

0,05) quando comprado ao grupo DS (50mg/Kg). Não foram observadas diferenças 

significativas entre os demais grupos experimentais. 
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Tabela 8: Dosagem de AST e ALT no soro de animais infectados com a cepa VL-10 do 

T. cruzi e tratados na fase crônica. 

Parâmetros  AST(U/L) ALT(U/L) 

NI 55,67±30,53 72,0 ±5,657 

NT 248,6±72,42 104,8±19,52 

BZ (100mg/Kg) 541,7±163,3*,e 115,0±35,11 

BZ (50mg/Kg) 497,8±122,4*,e 136,3±29,84 

DS (50mg/Kg) 147,5±94,04 142,2±34,1 

DS (25mg/Kg) 232,4±46,92 90,75±23,99 

BZ + DS (100mg/Kg +50mg/Kg) 397,5±4,95 145,7±39,46 

BZ + DS (50mg/Kg +50mg/Kg) 210,8±113,3 87,13±48,57 

BZ + DS (100mg/Kg +25mg/Kg) 300,7±163,2 144,7±25,98 

BZ + DS (50mg/Kg +25mg/Kg) 399,0±195,8 116,1±41,5 

As letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” representam diferenças significativas (p < 
0,05) em relação aos grupos NT, BZ (100mg/Kg), BZ (50mg/Kg), DS (50mg/Kg), BZ + DS 

(100mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg), DS (25mg/Kg), BZ + DS 

(100mg/Kg + 25mg/Kg) e      BZ + DS (50mg/Kg + 25mg/Kg), respectivamente. * 

Concentração de AST, ALT no soro significativamente maior (p < 0,05) quando comprada ao 
grupo NI. Os valores foram expressos como média ± erro padrão. 

 

 

4.2.6 Dosagem de óxido nítrico no soro 

Os resultados da dosagem de óxido nítrico no soro de animais infectados com a 

cepa VL-10 do T. cruzi estão apresentados na Figura 24: (a) tratados na fase aguda e (b) 

tratados na fase crônica. Em relação aos animais tratados na fase aguda, os grupos NT, 

DS (25mg/Kg) e DS (50mg/Kg) apresentaram concentração de óxido nítrico no soro 

significativamente maior quanto comparados aos animais tratados com BZ (100mg/Kg), 

BZ (50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS 

(100mg/Kg + 25mg/Kg) e BZ + DS (50mg/Kg + 25mg/Kg).  Em relação aos animais 

tratados na fase crônica, não foram obtidas diferenças significativas entre os grupos 

experimentais. 
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4.3. Avaliação da lipofilia e bioatividade do BZ e DS 

As propriedades físico-químicas do BZ e DS estão descritas na Tabela 9. O DS 

apresentou LogP (3,34) menor que o BZ (1,52). Em relação a o DS apresentou TPSA= 

6,48, enquanto o BZ apresentou TPSA=101,98. 

                Tabela 9: Propriedades físico-químicas. 

Medicamento LogP TPSA 

DS 3,34 6,48 

BZ 1,52 101,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Dosagem de óxido nítrico no soro de animais infectados com a cepa VL-10 do T. 

cruzi e tratados na fase aguda/crônica. As letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” 

representam diferenças significativas (p < 0,05) em relação aos grupos NT, BZ (100mg/Kg), BZ 

(50mg/Kg), DS (50mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 50mg/Kg), BZ + DS (50mg/Kg + 
50mg/Kg), DS (25mg/Kg), BZ + DS (100mg/Kg + 25mg/Kg) e      BZ + DS (50mg/Kg + 

25mg/Kg), respectivamente. Os valores foram expressos como média ± erro padrão 
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5.  DISCUSSÃO 

Dentre as diversas abordagens sobre a DCh descritas na literatura, o tratamento, é 

sem dúvidas alvo de muitos questionamentos. Descoberta há mais de cem anos a DCh 

permanece com apenas dois medicamentos tripanocidas disponíveis, os fármacos BZ e 

Nifurtmox, o que indica a escassez de desenvolvimento de novos agentes terapêuticos e 

enfatiza o aspecto negligenciado desta doença (Maguire, 2015). Além da falta de 

medicamentos alternativos contra o T. cruzi, a DCh enfrenta outro desafio, os fármacos 

disponíveis estão associados à alta toxicidade, possuem o percentual de cura dependente 

de alguns fatores como a fase da doença, idade do paciente, exames utilizados na 

avaliação da eficácia terapêutica e susceptibilidade das cepas de T. cruzi (BRASIL, 

2017). 

Frente à essa problemática e tendo em vista que pacientes infectados pelo T. cruzi 

apresentam a qualidade de vida comprometida pelo acometimento da doença, pesquisas 

que envolvem a busca por novas alternativas para o tratamento são importantes 

(Cavalcanti et al., 2019). Nesse sentido, uma vez que experimentos realizados in vitro 

demonstraram a atividade tripanocida do DS, a avaliação desse fármaco in vivo, é 

justificável.  Neste trabalho, a avaliação da eficácia do DS em curar camundongos 

infectados com o T. cruzi envolveu duas estratégias: reposicionamento e associação de 

fármacos. 

O reposicionamento do DS é uma abordagem promissora uma vez que os perfis de 

segurança e farmacocinética desse fármaco já foram otimizados para uso humano e 

questões ligadas à manufatura e ao armazenamento já foram avaliadas. Além disso, o 

reposicionamento de medicamentos e terapias combinadas são estratégias relevantes na 

busca por soluções mais rápidas e baratas (Simões-Silva et al., 2019). Segundo Aguilera 

et al. (2018), a associação de fármacos tem sido aplicada em várias doenças e possibilita 

a utilização de pelo menos dois compostos que podem agir sobre diferentes alvos 

contribuindo para a diminuição do risco de resistência a medicamentos, aumento da 

eficácia terapêutica, redução de doses necessárias e efeitos colaterais. Na busca por 

novas alternativas para o tratamento da DCh, a combinação de fármacos tem sido 

proposta na literatura como uma opção promissora (Guedes-da Silva et al., 2017; 

Martins et al., 2015). 
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  Apesar de testes in vitro previamente realizados, terem mostrado que o DS 

possui atividade tripanocida, neste trabalho, tanto os animais infectados com a cepa Y 

quanto os animais infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi, tratados apenas com DS 

nas duas concentrações testadas e avaliados na fase aguda da infecção, não 

apresentaram redução significativa da área sob a curva de parasitemia quando 

comparados aos animais tratados com BZ e também com as associações. Os animais 

infectados com a cepa Y e tratados com DS, ainda apresentaram área sob a curva de 

parasitemia significativamente maior quando comparada ao grupo não tratado, por meio 

desses resultados foi levantada a hipótese de que o DS pode interferir na resposta 

imunológica do hospedeiro, a qual desempenha papel fundamental no controle dos 

níveis parasitêmicos.  

Porém, alguns trabalhos mostram que a parasitemia nos diversos níveis, não tem 

influência direta na evolução da DCh crônica, por isso, a eficácia do DS também foi 

avaliada na fase crônica (Schenone et al.,1968; Cerisola et al., 1974; Castro et al., 

1980). No trabalho realizado por Castro et al. (2005), por exemplo, os autores 

estudaram a correlação dos vários níveis de parasitemia ao longo de 13 anos, com a 

evolução clínica da DCh na fase crônica. No início deste estudo, 20% dos pacientes 

tinham parasitemia média e 9% parasitemia alta, ao longo do tempo ambos os 

percentuais decresceram. Ao final do estudo, tanto os pacientes que apresentavam 

parasitemia alta quanto os pacientes que apresentavam parasitemia média no início, 

demonstraram resultados idênticos em quatro exames realizados ao longo dos 13 anos 

de estudo. 

Outro parâmetro avaliado foi a taxa de sobrevida. A prevenção da mortalidade é 

característica importante que moléculas com atividade anti- T. cruzi devem apresentar. 

Neste trabalho, os animais infectados com a cepa Y do T. cruzi e tratados com DS nas 

duas concentrações testadas apresentaram 0% de sobrevida. Este resultado é comparável 

ao grupo não tratado e pode ser explicado pelo fato de que a cepa Y (DTUII) apresenta 

alta virulência, induz níveis parasitêmicos elevados e mortalidade geralmente observada 

nos dias 10 a 19 após a infecção (Zingales et al., 2012). Em contrapartida, os grupos 

experimentais tratados com BZ e associações ao DS apresentaram taxa de sobrevida que 

variaram de 70% a 100%, demonstrando mais uma vez a excelente ação do BZ em 

controlar a parasitemia e a mortalidade na fase aguda. 
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Os animais infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi, caracterizada por ser 

altamente resistente ao BZ, e tratados com DS nas duas concentrações testadas, tanto na 

fase aguda quanto na fase crônica da infecção, também apresentaram taxa de sobrevida 

que variou de 70% a 100%, resultados próximos ao obtido nos grupos tratados com BZ 

e suas associações ao DS (90%-100%). Quando comparado ao resultado obtido no 

experimento de animais infectados com a cepa Y, em termos de sobrevida, o DS 

apresentou melhor resultado no experimento com animais infectados com a cepa VL-10. 

Entretanto, mesmo não havendo redução dos níveis parasitêmicos dos animais 

infectados com a cepa VL-10, o tratamento com DS 25mg/Kg foi eficaz em reduzir 

significativamente o processo inflamatório na camada muscular do cólon dos animais 

avaliados na fase aguda, conforme discutido adiante. 

Para avaliação da eficácia do DS foram utilizadas as técnicas qPCR e 

imunossupressão, bem como duas cepas de T. cruzi com níveis variáveis de resistência 

ao BZ. Sabe-se que falha terapêutica na DC é definida pela persistência do parasito, 

detectado usando diferentes métodos, tais como exame de sangue a fresco e PCR (Viotti 

et al. 2014). Desta forma, PCR quantitativa (qPCR) é a alternativa recomendada para 

determinar a carga parasitária após o tratamento e determinar a cura parasitológica 

(Piron et al., 2007; Cucunubá et al., 2018). 

Neste trabalho, foram observados diferentes perfis de cura parasitológica, que 

variaram de acordo com a cepa do T. cruzi, o tipo de tratamento administrado e o órgão 

avaliado. No teste realizado com animais infectados com a cepa Y, a maior taxa de cura 

parasitológica foi observada nos animais tratados com a associação BZ+DS 

(100mg/Kg+50mg/Kg). Este resultado corrobora com o descrito por Aguilera et al. 

(2018) que demonstraram resultados promissores de uma série de associações entre 

diferentes classes de moléculas e suas atividades in vitro e in vivo em diferentes vias 

metabólicas do T. cruzi. Os autores ainda destacaram que o uso de associações de 

fármacos é uma estratégia muito promissora, na tentativa de aumentar a eficácia 

terapêutica, diminuir processo inflamatório ou melhorar a resposta imune do 

hospedeiro.  

Dessa forma, a associação do BZ com o DS permitiu o aumento da taxa de cura 

parasitológica. Enquanto o BZ atua por meio de estresse redutivo, envolvendo a 

modificação covalente das macromoléculas em intermediários nitroreduzidos, ou por 

outras interações de nitroredução com os componentes do parasito, o DS interfere no 
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metabolismo de prolina resultando na diminuição da viabilidade do parasito. A 

associação testada nesse trabalho, é constituída por fármacos que possuem mecanismos 

de ação diferentes e ação sinérgica, característica que pode dificultar o desenvolvimento 

de mecanismos de resistência pelo T. cruzi.  

Por outro lado, no teste de eficácia terapêutica em animais infectados com a cepa 

VL-10 e avaliados tanto na fase aguda quanto na fase crônica da infecção, não foi 

observado sucesso terapêutico em nenhum dos grupos experimentais. Assim, esses 

resultados demonstram que a cepa VL-10, além de ser resistente ao BZ também é 

resistente ao tratamento com DS. Essa diversidade nos resultados de eficácia terapêutica 

pode ser explicada pelo fato de que o T. cruzi pertence a uma espécie com 

características genéticas e fenotípica heterogêneas que causam um grande impacto na 

patogênese, no sorodiagnóstico e na descoberta de medicamentos para a DCh (Zingales, 

2018; Keenan e Chaplin, 2015). 

Nesse sentido, outro aspecto relevante é que vários estudos mostram que os 

protozoários podem se diferenciar em várias formas durante o seu ciclo de vida 

associadas à resistência da infecção. O T. cruzi, por exemplo, pode se diferenciar em 

amastigotas dormentes provavelmente responsáveis pela manutenção do parasito nos 

tecidos do hospedeiro, além de serem resistentes ao tratamento com o BZ (Sánchez-

Valdéz et al., 2018). A persistência das formas amastigotas dormentes são alvos do 

controle imunológico do hospedeiro e do tratamento medicamentoso. Esses parasitos 

dormentes ocorrem espontaneamente, inclusive na ausência de pressão do 

medicamento, mas são resistentes a múltiplos compostos tripanocidas que são altamente 

ativos contra o parasito presente na corrente sanguínea (Barrett et al., 2019). 

Desta forma, foi avaliado também se o tratamento com DS, embora não tenha 

promovido a cura parasitológica, seria capaz de melhorar os aspectos histopatológicos, 

determinados através da análise do processo inflamatório e da presença de fibrose no 

tecido muscular cardíaco e na camada muscular do cólon. Estes órgãos foram 

escolhidos para avaliação, pois, sabe-se que a inflamação intensa do miocárdio 

(miocardite) está associada à persistência do parasito. Com a infiltração de linfócitos, 

células plasmáticas e macrófagos, células do miocárdio também são destruídas 

formando “microabcessos” que mais tarde se curam por fibrose (Bocchi et al., 2017). O 

cólon também foi avaliado, pois, as manifestações gastrointestinais estão associadas à 

alta morbidade e são a segunda causa mais comum de complicações na DCh. É 
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importante ressaltar que a infecção por T. cruzi pode afetar todas as partes do sistema 

digestivo, mas, o esôfago e cólon são as partes mais comumente acometidas (Pinto et 

al., 2019). O processo inflamatório, dentre outras alterações pode provocar alterações no 

Sistema Nervoso Entérico (SNE) e contribuir para o desenvolvimento de processos 

patológicos, incluindo a constipação e disfagia (Da Silveira, 2007). 

 A avaliação histopatológica da camada muscular do cólon dos animais infectados 

com a cepa Y do T. cruzi, mostrou que nenhum dos esquemas terapêuticos testados foi 

eficaz em reduzir o processo inflamatório neste órgão quando comparado ao grupo 

controle constituído por animais não tratados. Entretanto, a análise do tecido muscular 

cardíaco mostrou que as associações BZ+DS (100mg/Kg +50mg/Kg) e BZ+DS 

(50mg/Kg +50mg/Kg) são mais eficazes em diminuir o processo inflamatório quando 

comparado ao grupo tratado com BZ(50mg/Kg). Este resultado corrobora com o obtido 

na análise de parasitismo tecidual dos animais tratados com BZ+DS (100mg/Kg 

+50mg/Kg) onde, tanto no cólon quanto no coração a taxa de animais positivos foi 0%. 

Portanto, a associação BZ+DS (100mg/Kg +50mg/Kg) pode ser considerada uma 

alternativa para o tratamento da DCh em pacientes infectados com a cepa Y do T. cruzi, 

pois, reduziu significativamente o processo inflamatório no tecido muscular cardíaco, 

possibilitou o aumento da taxa de cura parasitológica quando comparado aos grupos 

tratados com BZ e 100% de sobrevida dos animais. Desta forma, esse resultado 

evidencia que há uma relação direta entre o parasitismo e o número e a extensão dos 

focos inflamatórios na miocardite chagásica. 

As análises quantitativas do processo inflamatório no tecido muscular cardíaco e na 

camada muscular do cólon de animais infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e 

tratados tanto na fase aguda quanto na fase crônica apresentaram os melhores resultados 

na análise da camada muscular do cólon. O grupo tratado com DS 25mg/Kg e avaliado 

na fase aguda apresentou redução significativa do processo inflamatório na camada 

muscular do cólon quando comparado aos demais grupos experimentais (animais 

infectados e tratados). O grupo tratado com DS 50mg/Kg e avaliado na fase crônica 

apresentou redução significativa do processo inflamatório na camada muscular do cólon 

quando comparado ao grupo tratado com BZ(50mg/Kg). Este resultado sugere que o 

tratamento com DS pode ser eficaz em previr a destruição neuronal neste órgão. Essa 

destruição é observada devido a presença do T. cruzi, podendo afetar o Sistema Nervoso 

Central (SNC) e o Sistema Nervoso Periférico (SNP) (Da Silveira et al., 2007).  
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Na análise quantitativa da área de fibrose no tecido muscular cardíaco de animais 

infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi e tratados na fase crônica, o grupo tratado com 

a associação BZ+DS (100mg/Kg +50mg/Kg) apresentou área de fibrose 

significativamente menor quando comparado aos demais grupos. Essa associação, bem 

com as associações BZ+DS (50mg/Kg +50mg/Kg) e BZ+DS (100mg/Kg +25mg/Kg) 

são uma alternativa promissora na prevenção de formação de área de fibrose no coração. 

No cólon, o grupo tratado com DS(50mg/Kg) apresentou área ocupada por fibrose 

significativamente menor quando comparado aos demais grupos. Sabe-se que, devido a 

inflamação, ao longo do tempo nos locais afetados desenvolve-se tanto fibrose focal, 

quanto fibrose difusa, a qual é mais importante no comprometimento funcional dos 

órgãos atingidos.  

Os resultados obtidos por meio da avaliação histopatológica apresentaram diferentes 

perfis que variaram de acordo com o tratamento e o órgão avaliado. Foram observadas 

diferentes respostas frente ao tratamento na infecção precoce ou já estabelecida, 

causadas pela mesma cepa, sugerindo que padrões diferentes de resposta a tratamento 

pode estar relacionado à distribuição tecidual de parasitas (tempo de infecção), bem 

como a concentração da droga em diferentes tecidos e não somente a resistência 

genética, reforçando a hipótese de outros pesquisadores (Bustamante et al., 2014; Diniz 

et al.,2018).  

Resultados discrepantes entre os obtidos in vitro x in vivo são frequentemente 

observados na literatura. Santos et al. (2015) avaliaram a eficácia in vivo do Suramin, 

antagonista purinérgico, concomitante ao BZ utilizando diferentes esquemas 

terapêuticos, neste trabalho os animais foram infectados com a cepa Y do T.cruzi. Os 

autores também observaram maiores taxas de sobrevida bem como melhores resultados 

nos grupos tratados com BZ, bem como resultados contraditórios aos obtidos no teste 

anti-T. cruzi in vitro. Novaes et al. (2018) também avaliaram a eficácia in vivo do 

Suramin, os resultados in vivo demonstraram que o Suramin agrava a miocardite e 

aumenta a mortalidade, o parasitismo, a inflamação e causa danos reativos ao tecido em 

camundongos infectados com T. cruzi. Os autores relataram que a compreensão dos 

mecanismos associados aos achados divergentes relatados por estudos in vitro e in vivo 

ainda é limitada. Porém, é importante ressaltar que a atividade do medicamento in vivo 

depende de processos biológicos específicos do organismo, não simulados in vitro, 
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como biodisponibilidade, absorção, trânsito gastrointestinal, mudança de pH e 

permeabilidade no trato gastrointestinal. 

Além disso, a discordância nos resultados demonstra que o desenvolvimento de 

novos fármacos eficazes contra o T. cruzi está cercado de grandes desafios marcados 

pela dificuldade de padronizar testes in vivo e in vitro para a triagem de novos 

compostos (Romanha et al., 2010; Pinazo et al., 2014). Os modelos da DCh envolvem 

vários parâmetros frequentemente não controlados, incluindo a relação entre exposição 

e cura, via de administração, tempo e duração do tratamento, linhagem de 

camundongos, interações entre hospedeiro-parasito e tipo de resposta imune, além de 

outros desafios, como definições de critérios de cura e estágio da doença. Segundo 

Chatelain e Konar (2015), esses fatores podem afetar o resultado do tratamento e, 

portanto, deve-se ser cauteloso ao atribuir falha terapêutica à falta de suscetibilidade ao 

T. cruzi ao composto testado.  

Diante dos resultados obtidos, foi realizada a avaliação das propriedades físico- 

químicas do DS e BZ com o objetivo de avaliar a diferença entre os resultados obtidos 

na avaliação da parasitemia e avaliação histopatológica. A análise da relação entre 

lipofilia e bioatividade mostrou que  o DS possui maior permeabilidade (LogP 3,34 e 

TPSA 6,48) a membranas celulares quando comparado ao BZ (LogP1,52 e 

TPSA101,98). Desta forma, apesar do DS ter apresentado menor eficácia na redução 

dos índices parasitêmicos quando comparado ao BZ, ele apresenta maior 

biodisponibilidade. Estes dados corroboram com os apresentados por  Bustamante et al. 

(2014). 

Além dos experimentos relacionados à avaliação da eficácia terapêutica, nesse 

trabalho a toxicidade hepática também foi avaliada. Sabe-se que o uso de medicamentos 

pode induzir a lesão de hepatócitos e a liberação AST e ALT para a corrente sanguínea, 

desta forma, este é um ponto importante a ser avaliado na busca de novas alternativas 

para o tratamento da DCh. A elevação dessas enzimas é a anormalidade mais 

comumente encontrada em rotina de testes hepáticos, tornando-se, por isso, marcador 

útil para diagnóstico e monitoramento das doenças do fígado (Thrall et al., 2015). As 

análises mostraram que o DS também não promoveu aumento da toxicidade hepática já 

observada nos animais tratados apenas com BZ nas duas concentrações testadas. Um 

estudo realizado por Pousen et al. (1992) demonstrou que pacientes que fizeram uso do 
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medicamento na concentração 200mg/Kg/dia por até 60 dias apresentaram lesão 

hepática. Mas, os achados bioquímicos característicos de hepatite induzida por DS 

indicam dano hepatocelular com altos valores de transaminase e icterícia, indistinguível 

da hepatite alcoólica. Desta forma, novos estudos relacionados à toxicidade hepática 

induzida por DS são necessários. 

Para complementar os resultados já obtidos na avaliação da função hepática, os 

biomarcadores de dano oxidativo, TBARs e proteína carbonilada foram quantificados 

no fígado dos animais infectados com a cepa Y do T.cruzi.  As análises dos resultados 

demonstraram que a concentração de TBARs e proteína carbonilada foi 

significativamente maior nos grupos tratados com as associações 

BZ+DS(100mg/Kg+50mg/Kg) e BZ+DS(100mg/Kg+25mg/Kg). Esse resultado 

demonstra que a associação de BZ(100mg/kg) ao DS em qualquer uma das 

concentrações testadas provocou aumento intracelular de EROs (espécies reativas de 

oxigênio), e consequentemente aumento de peroxidação lipídica e oxidação proteica 

nesses grupos experimentais. Desta forma, a associação contribui para o aumento da 

toxicidade hepática, pois, a peroxidação lipídica e oxidação proteica causam a perda de 

funções celulares através da degradação da membrana e inativação de enzimas e 

proteínas citoplasmáticas.  

É importante ressaltar que a associação BZ+DS (100mg/Kg+50mg/Kg) apresentou 

resultados promissores, porém promoveu aumento do estresse oxidativo no fígado. 

Assim, uma alternativa seria a mudança do esquema terapêutico onde inicialmente os 

animais receberiam apenas BZ, o qual é altamente eficaz em reduzir os níveis 

parasitêmicos, após o tratamento com BZ seria iniciado o tratamento com DS, o qual 

apresenta maior biodisponibilidade nos tecidos. Como os dois fármacos não seriam 

administrados ao mesmo tempo, poderia ocorrer a diminuição da toxicidade hepática.   

Sabe-se que o NO, dentre outras moléculas é crucial no estabelecimento da resposta 

imune-inflamatória em resposta ao parasito na fase aguda da DC onde, macrófagos 

infectados pelo T. cruzi, produzem IL- 12, citocina responsável pela síntese inicial de 

IFN-γ pelas células NK, o qual ativa macrófagos que irão produzir altos níveis de NO, 

molécula tripanocida (Texeira, 2011). Neste trabalho, foram observadas maiores 

concentrações de NO no sangue de animais avaliados na fase aguda da DC, o que 

corrobora com o descrito na literatura. 
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Tendo em vista que em pacientes tratados com a dose padrão de BZ existe uma 

correlação entre interrupção do tratamento e efeitos adversos, ou seja, quanto mais 

intenso o efeito adverso, maior é a probabilidade de interrupção do tratamento, como 

demonstrado no trabalho de Hasslocher-Moreno et al. (2012), levantou-se a hipótese de 

que a associação poderia possibilitar a diminuição da dose usual de BZ, e 

consequentemente a toxicidade e frequência de efeitos adversos. Porém a hipótese não 

foi confirmada nesse trabalho.  

Diante dos resultados obtidos levantou-se a hipótese de que o DS, por ser um 

fármaco com características lipofílicas, para exercer seu efeito tripanocida demonstrado 

in vitro precisa ser mantido por mais tempo no plasma, desta forma, o tratamento em 

dose única diária proposto nesse trabalho, pode não ser suficiente para manter os níveis 

plasmáticos e se obter o sucesso terapêutico. A mesma colocação já foi descrita em 

relação à posologia do BZ. No estudo realizado por De Melo et al. (2019) foi 

demonstrado que, com o tratamento em dose única diária o animal passa 12horas com 

nível plasmático de BZ igual a zero, desta forma, nesse período sem fármaco no plasma 

parasitas remanescentes se replicariam diminuindo assim a eficácia do tratamento. 

Manter os níveis basais seria a estratégia necessária para se obter o sucesso terapêutico. 

O aumento do tempo de tratamento e a frequência poderia ser uma alternativa 

promissora.  
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6. CONCLUSÃO 

A eficácia do DS é dose, cepa e tecido dependentes. A associação BZ+DS 

(100mg/Kg+50mg/Kg) apresentou resultados promissores, promoveu a redução do 

processo inflamatório, diminuição da fibrose nos tecidos avaliados e aumento da taxa de 

cura. Os resultados obtidos nesse trabalho evidenciam que a busca por novas opções 

para o tratamento da DCh é cercada por grandes desafios. Nessa perspectiva, são 

necessários mais estudos com o objetivo de desenvolver um fármaco que apresente além 

do efeito tripanocida e baixa toxicidade, características físico-químicas ideais para 

alcançar todos os órgãos-alvo da doença. 
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