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RESUMO 

 

O Dengue virus (DENV) possui quatro sorotipos diferentes (1-4) que são principalmente 

transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. A infecção resulta na patogênese da dengue, que é 

uma epidemia de proporções globais. Apesar dos esforços, ainda não existe uma vacina eficaz 

contra os quatro sorotipos, bem como drogas eficientes no tratamento de pacientes. Portanto, 

vários estudos tem sido conduzidos na busca de fármacos com atividade antiviral contra o 

DENV e outros Flavivirus. Dentre os compostos estudados para este fim, estão as 

naftoquinonas, metabólitos secundários produzidos por algas, fungos, plantas e animais. Estes 

compostos podem ser extraídos principalmente a partir de plantas do gênero Tabebuia 

(família Bignoniaceae), são caracterizados por apresentar atividade antiviral, destacando-se a 

ß-lapachona, potente inibidor da enzima transcriptase reversa dos vírus mieloblastose aviária 

(AMV) e leucemia murina de Rauscher (RLV). O objetivo deste trabalho foi testar oito 

diferentes compostos derivados de naftoquinonas sintéticas e naturais com potencial atividade 

antiviral contra DENV. Para isso, uma triagem foi realizada por redução de MTT (brometo de 

3- (4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-brometo difenil tetrazolina) para avaliar a atividade citotóxica 

de oito compostos na linhagem celular BHK-21, resultando no cálculo da concentração 

citotóxica 50% (CC50) e as concentrações não citotóxicas a serem utilizada em testes 

subsequentes para os compostos A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8 (lapachol, β-lapachona, 2-

Hidroxi-3-(β,β-dimetilvinil)-1,4-naftoquinona, 2-Cloro-1,4-naftoquinona e 4 derivados de 

lapachol). Em seguida, células BHK-21 foram incubadas com os compostos em concentrações 

não citotóxicas em diferentes diluições e infectadas com os sorotipos 1 e 2 DENV na 

multiplicidade de infecção (MOI) de 5 e 2 para os sorotipos 1 e 2, respectivamente. A 

atividade antiviral foi testada através da análise de redução de MTT e pela titulação de virus 

liberados no sobrenadante. Apesar de alguns compostos terem apresentado redução de até 

uma unidade logarítmica no número de partículas virais, os resultados indicaram que estes 

fármacos não demonstraram atividade antiviral nas condições experimentais testadas. 

  



IX 
 

ABSTRACT 

 

The Dengue virus (DENV) has four different serotypes (1-4) that are primarily transmitted by 

the mosquito Aedes aegypti. Infection results in the pathogenesis of dengue, which is an 

epidemic of global proportions. Despite these efforts, there is still no effective vaccine against 

the four serotypes, as well as efficient drugs in the treatment of patients. Therefore, various 

studies have been conducted in the search for drugs with antiviral activity against DENV and 

other flaviviruses. Among the studied compounds for this purpose are the naphthoquinones, 

secondary metabolites produced by algae, fungi, plants and animals. These compounds can be 

mainly extracted from plants of the genus Tabebuia (Bignoniaceae), are characterized by 

having antiviral activity, especially the ß-lapachone, potent inhibitor of the enzyme reverse 

transcriptase of avian myeloblastosis virus (AMV) and murine leukemia Rauscher (RLV). 

The aim of this study was to test eight different compounds derived from synthetic and 

natural naphthoquinones with potential antiviral activity against DENV. For this, a screening 

was performed by reduction of MTT (3- (4,5-dimethylthiazol-2-yl) -2,5-diphenyl bromide 

tetrazolina) to assess the cytotoxic activity of the compounds eight BHK-21 cell line resulting 

in the calculation of the cytotoxic concentration 50% (CC50) and non-cytotoxic 

concentrations to be used in subsequent tests for compounds A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 and 

A8 (lapachol, β-lapachone, 2-hydroxy -3- (β, β-dimethylvinyl) -1,4-naphthoquinone, 2-

chloro-1,4-naphthoquinone and derivatives lapachol 4). Then, BHK-21 cells were incubated 

with compounds at non-cytotoxic concentrations in different dilutions and infected with 

serotypes 1 and 2 DENV at multiplicity of infection (MOI) of 5 and 2 for serotypes 1 and 2, 

respectively. The antiviral activity was assayed by MTT reduction assay and the virus titer 

released into the supernatant. Although some compounds have shown reduced to one log unit 

in the number of viral particles results indicate that these drugs did not show antiviral activity 

in experimental conditions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Flavivirus 

 

O Gênero Flavivirus, pertencente à família Flaviviridae, inclui 53 espécies 

taxonomicamente reconhecidas (ICTV, 2016), muitas das quais são importantes patógenos 

humanos, tais como o Dengue virus (DENV), Yellow fever virus (YFV - vírus da febre 

amarela – protótipo deste gênero), Japanese encephalitis virus (JEV - vírus da encefalite 

japonesa), West Nile virus (WNV - virus do Nilo Ocidental), Zika virus (ZV), entre outros 

(Villordo, 2016). O nome flavivirus é derivado da palavra latina flavus que significa amarelo, 

significando a icterícia causada pelo YFV. Os sintomas da infecção por flavivirus pode variar 

de leve febre e mal-estar a encefalite fatal e febre hemorrágica (Mukhopadhyay, 2005).  

Estes vírus regulam o metabolismo e a sobrevivência das células infectadas, 

assegurando a sua própria reprodução e propagação. O vírus da dengue também provoca a 

autofagia, uma resposta homeostática geral que ajuda a célula infectada sobreviver e produzir 

vírus (Datan, 2016). 

Os Flavivirus podem ser agrupados em complexos e sub-complexos antigênicos, 

baseados em critérios sorológicos, ou em grupos, clados e espécies, segundo a sua filogenia 

molecular (Lindenbach, 2007). A maioria dos membros deste gênero são arbovirus (arthropod 

borne virus), ou seja, são essencialmente transmitidos por Artrópodes (Mackenzie, 2004), 

onde, 27 são transmitidos por mosquitos, 12 por carrapatos e 14 não possuem vetor 

conhecido. Os vírus transmitidos pela fêmea do gênero Aedes, incluem DENV e YFV, são 

viscerotrópicos e possuem primatas como reservatório natural (Gaunt, 2001). 

A patogenia da Dengue, causada pelo DENV, constitui uma das doenças virais mais 

importantes em seres humanos transmitidos por insetos e é responsável por cerca de 390 

milhões de infecções por ano. O YFV, por sua vez, causador da febre amarela é endêmico em 

vários países do continente Africano e da América do Sul, resultando em 200.000 casos e 

30.000 mortes na África, mesmo com vacinas eficazes disponíveis. Outras doenças causadas 

por flavivírus incluem a encefalite do Nilo Ocidental (West Nile virus) e febre Zika (Zika 

virus), que são consideradas doenças emergentes com surtos importantes em todo o mundo 

(Villordo, 2016). 
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1.2 Dengue virus 

 

Os DENV pertencem ao gênero flavivírus, e evoluiram em primatas não-humanos a 

partir de um ancestral comum. É composto por quatro sorotipos antigenicamente distintos 

(DENV1-4) que co-circulam por todo o Sudeste da Ásia, África e Américas (McArthur, 2013) 

e em outubro de 2013 foi anunciado um novo sorotipo circulante denominado então de DENV 

5 (Normile, 2013). A partícula infecciosa é esférica, com 40-50 nm de diâmetro, possuindo 

um envelope de lipopolissacarídeo. O genoma consiste em RNA de fita simples, não 

segmentado e senso positivo de aproximadamente 11 kb de comprimento e possui uma única 

janela aberta de leitura (start codon) (Guzman, 2010). Após a tradução, a única poliproteína 

formada é clivada por proteases virais e celulares em três proteínas estruturais, que compõem 

a partícula viral, C (capsideo), prM / M (membrana e o seu precursor) e E (envelope) e sete 

proteínas não estruturais essenciais para a replicação viral (NS) (NS1, NS2a, NS2b, NS3, 

NS4a, NS4b e NS5) (Robertson, 2009). 

A transmissão do vírus ocorre através da picada por fêmeas infectadas de mosquitos 

do gênero Aedes, sendo responsável pelas maiores taxas de doença e mortalidade entre os 

membros do gênero Flavivirus  (Mukhopadhyay, 2005). No Brasil, o Aedes aegypti é o 

principal vetor de dengue enquanto o Aedes albopictus atua como um vector secundário 

(Weaver, 2010). 

O diagnóstico sorológico da Dengue se baseia na detecção de níveis elevados de 

anticorpos anti-Dengue-IgM ou anti-Dengue-IgG, que reconhecem e se ligam ao antígeno de 

DENV. A Glicoproteína do envelope (E), uma proteína estrutural de DENV, é o alvo 

antigênico mais importante destes anticorpos neutralizantes porque está exposta na superfície 

do vírus e medeia os receptores de ligação e fusão da célula hospedeira (Lee, 2015). 

Durante a infecção celular, os virions de DENV se ligam à superfície da membrana 

através da glicoproteína do envelope (E), a receptores específicos e são internalizados por 

endocitose. Uma vez dentro do endossoma, a acidificação provocada pela ligação de 

lisossomos desencadeia uma trimerização irreversível da proteína E que atua na fusão das 

membranas virais e endossomais celulares.  Após essa fusão, o nucleocapsideo é liberado no 

citoplasma onde o mesmo é desnudado e a replicação do genoma de RNA e montagem de 

partículas é iniciada. As partículas virais imaturas são acumuladas no lúmen do retículo 

endoplasmático (RE). Essas partículas imaturas, que contêm proteínas prM, proteína E, 

membrana lipídica e núcleo capsídeo, não pode induzir a fusão da célula hospedeira, ou seja, 
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neste estágio elas não são infecciosas (Mukhopadhyay, 2005). O processo de maturação 

desses vírus ocorre após a clivagem proteolítica da proteína precursora de membrana (prM), 

transformando vírus inerte em partículas infecciosas (Li, 2008). Partículas subvirais são 

também produzidas no RE, mas apenas contêm as glicoproteínas de membrana, fazendo com 

que estas partículas sejam não infecciosas. Os vírus maduros e as partículas sub-virais são 

liberados da célula hospedeira por exocitose (Mukhopadhyay, 2005). 

Na pele, o DENV tende a infectar células dendríticas imaturas. Estas células infectadas 

amadurecem e migram para os gânglios linfáticos regionais ou locais onde apresentam 

antígenos virais às células T, iniciando as respostas imunes. Existe também evidência de 

replicação abundante de DENV em células do parênquima do fígado e em macrófagos nos 

gânglios linfáticos, fígado e baço, bem como em monócitos de sangue periférico (Guzman, 

2010). 
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Proteína 
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Proteína C 
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Figura 1: Estrutura da partícula viral de Dengue vírus. A partícula viral é composta 

por três proteínas estruturais: proteína de envelope (E) disposta em dímeros; a proteína 

associada à membrana (M) e a proteína do nucleocapsídeo (C). O genoma de RNA fita-

simples de polaridade positiva se encontra dentro do nucleocapsídeo. (Adaptado de 

http://viralzone.expasy.org/viralzone/all_by_species/24.html). 
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Figura 2: Ciclo de multiplicação de DENV. A. Os vírus se ligam aos receptores na superfície da 

célula e são endocitados. B. Devido ao baixo pH dentro dos endossomas, ocorre a fusão de 

membranas viral-celular mediada por proteínas virais, resultando na liberação do RNA viral em um 

processo chamado de desnudamento. C. O genoma viral é traduzido em uma única poliproteína que 

é processada por proteases do vírus e da célula hospedeira. D. O RNA é replicado por proteínas 

não-estruturais do próprio vírus. E.  A montagem do vírus ocorre na membrana do Reticulo 

endoplasmático, no qual a proteína do capsídeo e o RNA viral são envolvidos por glicoproteínas e 

pela membrana da organela para formar partículas virais imaturas. F. Partículas virais imaturas 

utilizam a via secretora da célula hospedeira e sob o baixo pH do Complexo de Golgi a proteína 

precursora prM é clivada em proteína M, completando a maturação do vírus. G.Os vírus maduros 

são então liberados das células por exocitose. Os números indicados nas caixas coloridas referem-se 

ao valor de pH dos respectivos compartimentos. Imagem adaptada de  PERERA, 2009. 
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1.3 Epidemiologia 

 

Ao longo das últimas décadas, a dengue se tornou a doença viral transmitida por 

mosquitos mais prevalente no mundo. Estimativas de infecção pela OMS indicam que a 

patologia é endêmica em mais de 100 países, em todos os continentes exceto a Antártida, e 

aflige principalmente países pobres em recursos nas regiões tropicais e subtropicais (Perry, 

2011). Epidemias globais de DENV ocorreram ao longo das últimas décadas, em parte devido 

à diminuição dos esforços no controle de mosquitos. São estimados mais de 50 milhões de 

casos de dengue anualmente (Mukhopadhyay, 2005).  

A Dengue é uma doença viral sistêmica aguda que se estabeleceu em todo o mundo 

em ambos os ciclos de transmissão endêmicas e epidêmicas. A infecção pelo DENV em seres 

humanos é frequentemente inaparente, mas pode levar a uma grande variedade de 

manifestações clínicas, de febre leve a síndrome do choque da dengue potencialmente fatal. A 

imunidade vitalícia desenvolvida após a infecção com um dos quatro tipos de vírus é 

específica para cada tipo e a progressão para uma doença mais grave é frequente, mas não 

exclusivamente relacionada com infecção secundária por tipos heterólogos. No entanto, 

enquanto a expansão histórica desta doença é bem documentada, o elevado fardo de 

problemas de saúde atribuíveis à dengue em grande parte do mundo tropical e sub-tropical 

permanecem pouco enumerados (Bhatt, 2013).  

O Brasil é um país de grande extensão (8.512.000 km
2
), situado em uma zona 

predominantemente tropical, com extensas áreas de florestas na região amazônica, bem como 

restos de uma floresta tropical na costa leste, sudeste e sul, entre outros ecossistemas. A maior 

parte do país tem um clima tropical e uma grande diversidade de plantas e animais, portanto, 

um local adequado para a ocorrência de patologias causadas por vírus transmitidos por 

artrópodes (Figueiredo, 2000). Segundo o boletim epidemiológico do ministério da saúde, em 

2016, já foram registrados 170.103 casos prováveis de dengue no país até a semana 

epidemiológica 5. Nesse período, a região Sudeste registrou o maior número de casos 

prováveis (96.664 casos; 56,8%). Em Minas Gerais, já foram registradas 19 mortes em 

decorrência da Dengue entre 1° de janeiro e 14 de março deste ano. Outros 91 óbitos estão 

sob investigação (BRASIL, 2016). 
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Figura 3: Distribuição geográfica da Dengue. Áreas de risco de transmissão em amarelo. 

(Organização Mundial da Saúde Adaptado de http://www.who.int/en/). 

 

As manifestações da doença foram descritas pela primeira vez após a Segunda Guerra 

Mundial coincidente com o aumento da urbanização, particularmente na Ásia (Weaver, 2010). 

Atualmente, o DENV é hiperendêmico em muitas regiões tropicais, onde 2 ou mais sorotipos 

circulam endemicamente. Embora DENV foi provavelmente introduzido periodicamente para 

as Américas através de navios desde o século 17, o surgimento de DENV no Hemisfério 

Ocidental começou mais tarde, devido a uma campanha de sucesso parcial para erradicar o 

vetor A. aegypti para controlar a febre amarela. Esta campanha teve sucesso na maior parte 

das Américas da década de 1950 à década de 1970, mas foi interrompida. O vetor então, 

rapidamente recolonizou quase toda a região neotropical e subtropicais, e a invasão do DENV 

seguiu logo depois. Em 1985, A. albopictus foi introduzido nos EUA e no Brasil, 

proporcionando um vetor para a transmissão secundária de DENV nas Américas. (Hawley, 

1987) 

Os mosquitos vetores, principalmente A. aegypti , tornam-se infectados quando eles se 

alimentam do sangue de seres humanos durante o período de cinco dias da viremia.  A 

infecção produz um amplo espectro da doença clínica e varia de assintomática a doença febril 

auto-limitante. A dengue, também conhecida como “febre osso quebrado”, devido às fortes 

dores nas articulações e inclui sintomas de febre alta, dores musculares, articulares e erupção 

cutânea. Uma pequena porcentagem de indivíduos pode apresentar a síndrome do choque da 



 

8 
 

dengue (dengue hemorrágica) com risco de vida grave. O tratamento é amplamente favorável, 

usando de reidratação oral ou intravenosa, acompanhamento e atenção médica adequada. No 

entanto, uma das principais consequências da doença é a sua capacidade de sobrecarregar 

instalações médicas durante um surto, e em países onde os recursos de saúde já estão no 

limite, isso pode ter efeitos catastróficos. Prevenção e tratamento, portanto, se fazem 

altamente necessários (Perry, 2011). 

A prevalência global de DENV cresceu drasticamente nas últimas décadas, e até o 

momento, não há nenhum medicamento específico para combater a infecção, as medidas de 

prevenção mais eficazes são voltadas para o controle do vetor (Silva, 2011). Diante disso, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) elegeu o desenvolvimento de vacinas contra o vírus da 

dengue como prioridade mundial (Kinney, 2001). Por conseguinte, a busca de substâncias 

naturais ou sintéticas, com atividade antiviral específica sem toxicidade para as células 

normais em seres humanos é uma estratégia desejada para evitar que a dengue se agrave e 

ajudar a controlar a difusão da doença. As várias fases do ciclo viral representam alvos 

terapêuticos individuais que podem ser exploradas (Costa, 2013). Nesse sentido, vários 

grupos de pesquisa e organizações estão trabalhando com diversas abordagens para o 

desenvolvimento de compostos antivirais com atividade protetora contra dengue. Dentre elas, 

uma vasta gama de produtos naturais, incluindo plantas, numa tentativa de isolar e 

caracterizar novos compostos que podem inibir a replicação do vírus ou tratar a infecção 

viral. Por essa razão, extratos e componentes da planta são cada vez mais importantes como 

fontes potenciais para agentes antivirais (Silva, 2011).  

 

1.4 Naftoquinonas 

 

As quinonas são compostos aromáticos amplamente distribuídos na natureza, e podem 

ser encontrados em várias famílias de plantas, bem como isolado de fungos, algas e 

bactérias. Elas são classificadas em benzoquinonas, antraquinonas e naftoquinonas de acordo 

com as suas estruturas químicas. Naftoquinonas são compostos orgânicos altamente reativos, 

utilizados como corantes naturais ou sintéticos, cujas cores variam de amarelo para vermelho. 

Apresentam cadeia carbônica similar ao naftaleno e são caracterizadas por seus dois grupos 

carbonila na posição 1 e 4, por isso, são nomeadas de 1,4-naftoquinonas. Os grupos carbonila, 

também podem estar presente na posição 1,2, com menor incidência (López, 2014). 
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Figura 4: Estrutura química da 1,2-naftoquinona (1) e 1,4-naftoquinona (2) 

 

Entre as quinonas estão compostos biologicamente importantes, tais como o grupo da 

vitamina K e a coenzima Q (ubiquinona). Estes compostos têm um papel importante no 

metabolismo celular, especialmente como carreadores de elétrons. Além de quinonas que 

possuam uma função biológica, outros compostos desta classe têm sido encontrados, 

mostrando atividade antibiótica. Alguns deles estão presentes na natureza, mas a maior parte 

são obtidos sinteticamente, entre eles, 2-hidroxi-3-alquil-1,4-naftoquinonas, que possuem 

evidências de serem ativos in vitro contra os parasitas da malária e como coccidiostáticos 

(Ambrogi, 1970). 

A atividade biológica de quinonas está muitas vezes relacionada com o seu 

comportamento eletroquímico. A capacidade de aceitar um ou dois elétrons para formar o 

ânion radical correspondente ou dianion pode ser o motivo da indução da formação de 

espécies reativas de oxigênio, responsáveis pelo estresse oxidativo nas células. A capacidade 

de aceitar elétrons de naftoquinonas pode ser alterada por mudanças de posição do grupo 

carbonila (1,2- 1,4-naftoquinonas) ou diferentes substituintes ou funções associadas à porção 

de naftoquinona (Francisco, 2010). 

As naftoquinonas são largamente encontradas em plantas, micro-organismos e alguns 

animais. Estes compostos têm sido amplamente utilizados em diversas culturas como corantes 

para cosméticos, tecidos, alimentos (Brandelli, 2004) e para fins medicinais, incluindo 

antitumoral (Oliveira, 1990; Ferreira, 1996), anti-inflamatórios, antimalárico, antiviral 

(Fonseca, 2003; Hussain, 2007), atibacterianos e antifúngicos (Nagata, 1998). Estas atividades 

biológicas têm justificado o grande número de trabalhos (aproximadamente 42 até abril, 2016 

– Pubmed) encontrados na literatura que visa a síntese e avaliação de qualquer das quinonas 

naturais ou seus análogos como agentes farmacológicos potenciais (Rahmoun, 2013). 
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O Lapachol foi descoberto e estudado desde o século XIX. Foi isolado primeiramente 

do lenho da árvore argentina, “lapacho” Tabebuia avellanedae (Bignoniaceae) conhecida 

como Ipê roxo. Os estudos químicos foram desenvolvidos inicialmente em 1892 (Fonseca, 

2003). O lapachol foi descrito pela primeira vez por Paterno, em 1821, tendo sua estrutura 

química estabelecida em 1896, por Hooker, que o identificou como uma naftoquinona. Esta 

naftoquinona possui ação antiinflamatória, analgésica, antibiótica e anti-neoplásica 

reconhecida (Araújo, 2002). 

A β-lapachona (3,4-di-hidro-2,2-dimetil-2H-naptho [1,2-b] pirano-5,6-diona) é uma 

quinona obtida de fontes naturais, derivada da árvore Lapacho, (Tabebuia avellanedae) nativa 

da América do Sul e Central. A síntese e química da β-lapachona e compostos relacionados 

foi inicialmente investigado no final do século XIX e início do século XX pelo químico 

Samuel Hooker. Apesar de alguns estudos clínicos sobre a bioatividade de naftoquinonas 

terem sido relatados no início de 1940, foi o relatório do potencial da β-lapachona como um 

agente anti-tripanossoma, em 1977, que revitalizou o estudo e caracterização deste composto 

natural. A β-lapachona também apresenta várias ações farmacológicas, incluindo ação 

formação de espécies reativas de oxigênio (Hussain, 2007). 

 

 

 

  

Figura 5: Estrutura química do Lapachol (1), da α- Lapachona (2) e da β-

Lapachona (Fonseca et al, 2003; Ferreira et al, 2010). 
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Figura 6: Tabebuia avellanedae (Hussain, 2007). 

 

A β-lapachona é uma substância natural facilmente obtida a partir do lapachol. Esta 

naftoquinona é o grande destaque desta classe de substâncias porque se encontra em testes 

clínicos de fase II para o tratamento do câncer de pâncreas (Ferreira, 2010). O mecanismo de 

ação da β-lapachona diferencia-se de outros antineoplásicos por atuar na topoisomerase I 

promovendo a recuperação da capacidade de apoptose celular. Alguns estudos reportam sua 

ação sinérgica de potenciação com o Taxol
®

 promovendo a inibição em diferentes pontos de 

replicação celular, além de sua combinação com outros tratamentos, como a aplicação de 

radiação ionizante (Cunha, 2005). 

 Vários estudos já foram publicados demonstrando a atividade antiviral de 

naftoquinonas naturais e sintéticas. A β-lapachona inibe seletivamente a replicação do vírus 

HIV-1, atuando na inibição da enzima LTR117. Da mesma forma, este composto é um 

potente inibidor da enzima transcriptase reversa dos vírus mieloblastose aviária (AMV) e 

leucemia murina de Rauscher (RLV), inibindo também a DNA polimerase. A ação inibitória 

sobre estas enzimas revelou-se específica se comparada com a de outros inibidores 

conhecidos. (Silva, 2003) 

O Lapachol já demonstrou atividade contra certas cepas virais, incluindo Herpes virus 

tipos I e II. Outras naftoquinonas já mostraram eficácia contra cepas de Influenza virus, 

Poliomielite virus e estomatite vesicular. Supõe-se que o mecanismo de ação destas quinonas 

seja através da inibição da transcriptase reversa de retrovírus e da RNA polimerase. É relatado 
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que lapachol diminui a replicação do vírus em seres humanos, mas ainda não existem 

resultados de testes clínicos disponíveis (Hussain, 2007). 

Na avaliação da atividade antiviral do Lapachol in vitro verificou-se que esta 

substância é ativa contra vírus RNA atuando tanto sobre vírus envelopados quanto sobre 

partículas sem esta estrutura, em concentrações de 5 a 10 µg/mL, e ainda apresentou uma 

pequena atividade sobre HSV (Herpes simplex I) e Ad5 (Adeno tipo 5), mas nenhuma 

atividade sobre CoxB4 (Coxsackie B4). Em trabalho posterior demonstrou-se que nem o 

Lapachol nem diversos dos seus derivados apresentaram atividade antiviral in vitro sobre 

Poliovirus tipo 1, Ecovirus 19 e Coxsackie B tipo 4. Apenas os derivados 1,2-naftoquinonicos 

e um intermediário da síntese Hoocker foram ativos contra o Echovirus 19 (Fonseca, 2003). 

Costa et al (2013) relataram que piranonaftoquinonas isômeras do lapachol possuem 

atividade de inibição da replicação de DENV-2 atuando sobre a atividade da ATPase de NS3 

(proteína não estrutural de DENV).  

A utilização de testes in vitro, por meio de ensaios de viabilidade celular, constitui o 

primeiro passo para a avaliação da compatibilidade biológica de uma substância e pode 

fornecer elementos importantes para a análise da biocompatibilidade dos diferentes materiais. 

Para ser considerado não citotóxico no teste de citotoxicidade in vitro, um produto não deve 

ocasionar a morte das células nem afetar suas funções celulares. A prova do MTT é um dos 

indicadores colorimétricos de viabilidade celular mais utilizados, sendo capaz de avaliar a 

função celular mitocondrial de acordo com a redução enzimática do sal de tetrazólio pelas 

desidrogenases mitocondriais nas células viávies (Araújo et al., 2008). Supõe-se que o 

mecanismo responsável pela citotoxicidade apresentada pelas quinonas esteja relacionado 

com o estresse oxidativo causado por esses compostos, porém, a capacidade de alquilação de 

nucleófilos celulares também representa correlação com tais efeitos biológicos (Goulart, 

2004). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Além do controle do mosquito transmissor e do desenvolvimento de vacinas, que tem 

sido exaustivamente estudado nos últimos anos, uma alternativa para o combate à dengue 

seria o desenvolvimento de fármacos para reduzir a viremia ou mesmo para controlar a 

resposta imune do hospedeiro à infecção, que tem sido apontada como principal fator de risco 

nos casos mais graves. Em função disso, o número de pesquisas visando o desenvolvimento 

de drogas com ação antiviral ou com ação imunomodulatória tem aumentado 

significativamente. As naftoquinonas vêm ganhando bastante importância na pesquisa de 

novas drogas antivirais devido à algumas atividades apresentadas. A ß-lapachona-orto-

naftoquinona, por exemplo,  se mostrou um potente inibidor da enzima transcriptase reversa 

dos vírus mieloblastose aviária (AMV) e leucemia murina de Rauscher (RLV).  

Diante da inexistência de drogas com ação anti DENV e o elevado número e casos da 

patogenia nos últimos anos, a organização mundial da saúde classificou a Dengue como uma 

epidemia de proporções globais e um problema de saúde pública. Como as naftoquinonas já 

demonstraram, na literatura, possuir um potencial efeito terapêutico contra alguns vírus, é 

possível que estes compostos possam apresentar atividade antiviral contra DENV. Portanto, 

este trabalho visou, através de ensaios de MTT e titulações virais em placa, avaliar a potencial 

atividade antiviral de oito compostos derivados de naftoquinonas naturais e sintéticas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar oito compostos (2 naturais e 6 sintéticos) derivados de naftoquinonas como potenciais 

agentes antivirais em células BHK-21, frente à infecção por Dengue virus sorotipos 1 e 2. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Calcular o índice de citotoxicidade e a concentração citotóxica 50% (CC50) dos compostos 

através de ensaio de redução de MTT; 

2. Avaliar os efeitos dos compostos sobre  o crescimento, a viabilidade e o volume celular, 

pela técnica de exclusão do azul de tripan; 

3. Determinar a multiplicidade de infecção de DENV 1 e 2 a ser utilizada nos ensaios 

antivirais; 

4. Avaliar a atividade antiviral dos compostos frente à infecção por Dengue virus sorotipos 1 

e 2 através do ensaio de MTT; 

5. Verificar um possível efeito direto dos compostos às partículas virais de Dengue virus; 

6. Quantificar a produção de partículas virais infecciosas no sobrenadante de células 

infectadas através de titulação viral pela contagem de unidades formadoras de placas. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Linhagens celulares 

 

4.1.1 Células C6/36 

 

As células C6/36 são células de linhagem contínua de larvas de mosquito Aedes 

albopictus. Estas células foram utilizadas na produção de estoque viral de DENV sorotipos 1 

e 2, para isso, foram mantidas em meio de cultura Leibovitz-15 (L-15) (Cultilab) 

suplementado com 5% de Soro Fetal Bovino (Cultilab), antibióticos (Penicilina 100 U/mL / 

Streptomicina 100 µg/mL) e antifúngico (Fungizona 2,5 µg/mL), a 28°C.  

 

4.1.2 Células BHK-21 

 

As células BHK-21 são fibroblastos de linhagem contínua derivados de rim de hamster 

neonato. Estas células foram utilizadas para os experimentos in vitro e para as titulações de 

DENV 1 e 2, para isso, foram mantidas em meio mínimo essencial modificado por Dulbecco 

– DMEM (Cultilab), suplementado com 5% de Soro Fetal Bovino (SFB), com antibióticos 

(Penicilina 100 U/mL / Streptomicina 100 µg/mL) e com antifúngico (Fungizona 2,5 µg/mL), 

sendo mantidas a 37° C, sob atmosfera de CO2 a 5%.  

 

4.2 Vírus 

 

4.2.1 DENV 1 e DENV 2 

 

O Sorotipo 1 do Dengue virus (DENV-1), estirpe Mochizuki, foi replicado em células 

C6/36 para gerar estoques de trabalho durante 2 e 5 dias a 28°C. O sobrenadante da cultura de 

células infectadas foi recolhido e clarificado por centrifugação a 4.000 G durante 10 minutos à 

4°C e então foi aliquotado e armazenado a -70 ° C como reserva de vírus até à sua utilização. 

A replicação, geração de estoque e titulação do Sorotipo 2 do Dengue virus (DENV-2), 

estirpe Nova Guiné C, ocorreu nos mesmos moldes do DENV-1. 
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4.2.2 Titulação viral 

 

Os estoques virais foram diluídos (10
-1 

a 10
-7

) e inoculados em monocamadas de 

células BHK-21 implantadas em placas de 6 poços com confluência de aproximadamente 

60% (3x10
5
 células por poço), sendo um poço não infectado mantido para controle celular. 

Após uma hora de adsorção com o vírus, foram adicionados 3 mL de meio DMEM (Cultilab), 

suplementado com 1,5% de SFB e contendo 1,5% de Carboximetilcelulose (CMC; Synth). As 

placas foram então incubadas a 37°C (CO2 a 5%) por 96 horas. As células foram então 

fixadas com 2 mL de solução de formol a 10% por 1 hora e coradas com solução contendo 

1% (p/v) de cristal violeta em PBS para contagem das placas de lise. O título viral foi 

expresso através do número de unidades formadoras de placa por mL (UFP/mL) segundo a 

formula abaixo representada: 

 

Título viral (UFP/mL) = N x FC x 10* 

 

N = número de placas de lise contadas 

FC = Fator de correção 

* = Inverso da diluição na qual foram contadas as placas de lise 

 

4.3 Compostos de naftoquinonas 

 

Os compostos utilizados neste estudo foram fornecidos pelo Dr. Geraldo Célio 

Brandão, do laboratório de pesquisa da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro 

Preto. 
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Tabela 1: Relação de nome, estrutura e código dos compostos utilizados. Na tabela estão 

presentes a relação dos nomes dos compostos utilizados neste trabalho, bem como sua 

estrutura. Os códigos representantes de cada composto serão utilizados no decorrer da escrita. 

 

Nome do composto Estrutura Código 

Lapachol 

 

A1 

β-lapachona 

 

A2 

2-Hidroxi-3-(β,β-dimetilvinil)-1,4-naftoquinona 

 

A3 

2-Cloro-1,4-naftoquinona 

 

A4 

Lapachol derivado 1 

 

A5 

Lapachol derivado 2 A6 

Lapachol derivado 3 A7 

Lapachol derivado 4 A8 

 

4.4 Ensaio de citotoxicidade 

 

Para avaliar a citotoxicidade dos compostos, células BHK-21 foram preparadas em 

placas de 96 poços, em 2x10
4
 células/poço. Após a incubação de 24 horas utilizando as 

condições de crescimento já descritas anteriormente, o meio de cultura foi removido e as 

células foram incubadas com diferentes concentrações dos compostos em triplicata, num 

volume de  200 µL de meio de cultura por poço na presença de 1% de SFB. Os controles não 

tratados apresentaram adição de 200 µL de meio de cultura. As células foram então incubadas 

durante 72 horas. O meio foi removido e 28 µL de solução de 5 mg / mL MTT (brometo de 3-
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[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5 difeniltertrazólio) foi adicionado a cada poço. As placas foram re-

incubadas durante 1 hora e 30 minutos e então 122 µL de DMSO foi adicionado a cada poço e 

placas foram agitadas suavemente durante 15 minutos para dissolver os cristais de formazan. 

A absorbância foi lida em um equipamento leitor de placas Victor X3 (PerkinElmer) a 490 

nm. A concentração citotóxica 50% (CC 50) foi definida como a concentração da amostra que 

reduziu a viabilidade celular de 50% em comparação com controles não tratados. Os dados 

foram analisados utilizando o programa Prisma. 

 

4.5 Avaliação da viabilidade e crescimento celular por exclusão de azul de tripan 

 

Células BHK-21 foram cultivadas em placas de 24 poços (7x10
4
 células/poço) e, após 

24 horas, foram tratadas com as concentrações de uso de cada composto e incubadas por 72 

horas na presença de 1% de SFB. A seguir, as células foram tripsinizadas e incubadas com 

azul de tripan e então, foi utilizado um contador automatizado de células (Countess II FL 

Automated Cell Counter – Thermo Fisher Scientific) para contagem das células e avaliação da 

porcentagem de viabilidade e diâmetro celular do controle nos tempos de 0, 24 e 96 horas e 

avaliação dos mesmos parâmetros para os compostos no tempo de 96 horas (72 horas pós 

tratamento).  

Outra curva de multiplicação celular foi feita para os compostos A1, A3, A4 e A5 onde as 

células foram incubadas juntamente com os compostos no momento da confecção da placa e 

foram avaliados os mesmos parâmetros nos tempos de 0, 12, 24, 48 e 72 horas. O 

equipamento foi ajustado em brilho 15 e foi considerada a leitura da primeira inserção da 

placa para todos os compostos e para o controle. 

 

4.6 Determinação da multiplicidade de infecção (MOI) 

 

Para determinar a menor Multiplicidade de infecção (MOI) responsável pela letalidade 

celular total,  2x10
4
 de células BHK-21 foram semeadas em placa de 96 poços. Após a 

incubação de 24 horas, utilizando as condições de crescimento já descritas anteriormente, o 

meio de cultura foi removido e as células foram expostas a diferentes diluições dos dois 

sorotipos de DENV (100 µL de cada diluição + 100 µL de meio DEMEM 1% SFB). As 

diluições seriadas foram realizadas da suspensão viral na razão de 5 para o primeiro poço e de 

2 para os demais poços. Após 72 horas as células foram então fixadas com 200 µL de solução 
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formalina a 10% por 1 hora e coradas com solução contendo 1% (p/v) de cristal violeta em 

PBS para avaliação da maior diluição responsável pela letalidade de 100% das células.   

 

4.7 Ensaio Dose-resposta 

 

Para cada composto foram realizados ensaios de dose-resposta para definição da 

concentração de cada composto capaz de promover a redução na produção viral. A atividade 

antiviral foi avaliada também pelo método de MTT. Células BHK-21 foram preparadas em 

placas de 96 poços, em 2x10
4
 células/poço. Após a incubação de 24 horas utilizando as 

condições de crescimento já descritas anteriormente, o meio de cultura foi removido e as 

células expostas a diferentes concentrações dos extratos, determinadas a partir das maiores 

concentrações em que não foram observados efeitos citotóxicos. As células foram tratadas 

com as concentrações não citotóxicas de cada composto e em seguida infectadas com DENV 

1 (MOI= 5) ou 2 (MOI= 2). Mantendo uma coluna para controle com DMSO, uma coluna 

para controle de vírus, uma coluna para controle de citotoxicidade dos compostos e por fim 

uma coluna para controle celular. As células foram então incubadas durante 72 horas. Após 

este tempo procedeu-se a leitura pelo ensaio de MTT como descrito anteriormente. Os dados 

foram analisados levando-se em consideração a leitura das absorbâncias dos poços, dos 

controles de vírus e do controle celular. 

 

Para realizacao destes experimentos, os seguintes controles foram adotados: 

 

Controle de células: poços contendo somente células, acrescidas do meio de cultura DMEM 

1% SFB. Utilizado para avaliar o comportamento das células sem que as mesmas tivessem 

contato com qualquer interferente durante o período de incubação. Com isso, os poços 

reservados para esse controle serviram de padrão para comparação com aqueles em que fosse 

observada atividade citotóxica ou citopática. 

 

Controle de vírus: poços contendo células acrescidas de meio de cultura DMEM 1% SFB 

sem nenhum tratamento e de suspensão de vírus. Utilizando como referência para análise da 

atividade citopática provocada pelo vírus testado durante o período de incubação das placas. 
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Controle de vírus com DMSO: Poços contendo células acrescidas de meio de cultura 

DMEM 1% SFB e DMSO. Foi utilizado para avaliar se havia influência prejudicial do 

solvente utilizado para diluição das amostras no meio de cultivo das células e se o mesmo 

poderia apresentar alguma potencial atividade antiviral aparente. 

 

Controle de citotoxicidade: Poços contendo células acrescidas de meio de cultura DMEM 

1% SFB e as quatro principais concentrações de uso dos respectivos compostos. Foi utilizado 

para avaliar se haveria alguma possível atividade citotóxica das concentrações dos compostos 

em relação às células. 

 

4.8 Ensaio Virucida 

 

Para a realização deste ensaio, alíquotas de 950 µL (diluição de 20 vezes) do DENV 1 (título 

6 x 10
7
 UFP/mL) foram incubadas com 50 µL de uma solução de meio DMEM preparada 

com 20x a concentração não citotóxica de cada composto A1 a A8, em banho-maria 37° C 

por 1 hora. Após a incubação, as alíquotas foram imediatamente tituladas em células BHK-21 

em placas de 6 poços, utilizando-se 3 diluições para cada incubação (20x, 20 x 10
-1 

e 20 x 10
-

2
). Foram titulados também uma alíquota incubada apenas com meio DMEM sem nenhum 

tratamento e outra alíquota incubada com DMSO (Dimetilsulfóxido). Estas foram tituladas 

utilizando um controle e mais cinco diluições (20x, 20 x 10
-1

, 20 x 10
-2

, 20 x 10
-3

 e 20 x 10
-4

). 

 

4.9 Ensaio antiviral 

 

Neste ensaio, células BHK-21 foram preparadas em placas de 24 poços, no dia 

seguinte foram tratadas durante 4 horas com as concentrações de uso não citotóxicas de cada 

composto em duplicata. Após o pré-tratamento, as monocamadas foram infectadas com 

DENV-1 a uma MOI=5 na presença das concentrações de uso respectivas de cada composto. 

Após 1 hora de adsorção com o vírus, as monocamadas foram lavadas duas vezes com PBS e 

foi adicionado 500 µL por poço de meio preparado com as mesmas concentrações dos 

diferentes compostos e mantidos durante 48 horas a 37° C, sob atmosfera de CO2 a 5%. Em 

quatro poços as células foram infectadas e não tratadas e em outros quatro poços as células 

não foram tratadas e nem infectadas (controle de células), destes últimos, dois foram 

tripsinizados e contados no momento da infecção e os outros dois após o término do ensaio 
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para avaliar o crescimento celular. Decorridas as 48 horas o sobrenadante foi coletado e 

centrifugado por 10 minutos a 4000 xG para separação dos debris celulares, e prontamente 

titulado em placa de 6 poços. 

 

4.10 Análise estatística 

 

Os valores de CC50 foram obtidos a partir de análise de regressão linear das curvas de 

concentração/citotoxicidade. A análise estatística dos dados foi realizada pelo programa 

GraphPad Prism software. Uma análise de variância (ANOVA) foi utilizada para determinar 

as diferenças estatísticas seguida do pós teste de Tukey. A significância estatística foi fixada 

em p <0,05. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Ensaio de citotoxicidade celular 

 

Para avaliar a viabilidade da linhagem celular BHK-21 frente ao tratamento com oito 

diferentes concentrações dos compostos (A1 a A8) realizou-se um ensaio de MTT (brometo 

de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio). Este ensaio, tem o objetivo de quantificar 

espectrofotometricamente o crescimento celular, a viabilidade e proliferação, podendo ser 

utilizado como um indicador direto de citotoxicidade.  Trata-se de um ensaio colorimétrico 

para medir a atividade da redutase mitocondrial em células vivas. Ele se baseia na redução do 

sal amarelo tetrazólio (permeável à membrana celular) para cristais de formazan azuis / 

púrpura por células metabolicamente ativas, a quantidade de formazan gerada, medida por 

espectrofotometria, é proporcional ao número de células viáveis.  

A CC50 foi calculada plotando-se uma curva de porcentagem de viabilidade celular por 

concentração, melhor representada na figura 7 pelo composto A7 e os resultados de CC50, 

para todos os compostos, estão representados na tabela 2. Foram feitos ensaios de 

citotoxicidade com oito concentrações diferentes, sendo escolhida a maior concentração que 

não apresentou citotoxicidade. 

 

Viabilidade Celular = [ ( A – B ) / A ] x 100 

 

Onde: 

A = Densidade ótica (DO490) observada nos poços onde estão presentes células não tratadas  

B = Densidade ótica (DO490) observada nos poços onde estão presentes células tratadas com 

as respectivas concentrações de cada composto. 
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Figura 7: Ensaio de Citotoxicidade (A curva dose resposta do composto A7 é a que 

melhor representa a curva dose resposta esperada). Avaliou-se a viabilidade da linhagem 

celular BHK-21 frente à diferentes concentrações dos compostos realizando o ensaio de MTT 

e determinando assim as concentrações a serem utilizadas nos próximos ensaios, bem como 

calculando a concentração citotóxica 50% (CC50) à partir da curva. 

 

Tabela 2: Concentrações não citotóxicas escolhidas para os próximos ensaios e cálculo 

da concentração citotóxica 50% (CC50). 

 

Composto 
Concentração utilizada 

[  ] µg/mL 

Concentração citotóxica 50% 

(CC50) [  ] µg/mL ± Desvio 

Padrão 

A1 ([  ]=1 mg/mL) 0.0200 1,0010 ± 0,014 

A2 ([  ]=1 mg/mL) 0.0025 0,9561 ± 0,023 

A3 ([  ]=1 mg/mL) 0.0025 0,9988 ± 0,017 

A4 ([  ]=5 mg/mL) 0.0125 1,0150 ± 0,036 

A5 ([  ]=10 mg/mL) 0.0250 1,0590 ± 0,047 

A6 ([  ]=5 mg/mL) 0.0250 0,8183 ± 0,030 

A7 ([  ]=5 mg/mL) 0.0125 1,0280 ± 0,052 

A8 ([  ]=5 mg/mL) 0.0125 0,9758 ± 0,036 

 

 

5.2 Avaliação da viabilidade celular por exclusão de azul de tripan 

 

Para corroborar o ensaio anterior de citotoxicidade utilizou -se o teste de viabilidade 

celular pela técnica da exclusão do azul de tripan, com a finalidade de determinar a 

viabilidade das células. Os procedimentos adotados no ensaio seguiram o manual do 

equipamento contador automático de células (Countess II FL Automated Cell Counter), então 

foi acrescentado à 10 µL da suspensão celular 10 µL de azul de tripan (0,4%). Após 

homogeneização, 10 µL da suspensão foi colocada no local indicado da lâmina própria para 

leitura e foi realizada a contagem, sendo consideradas mortas (inviáveis) as células que 

incorporavam o corante e viáveis as que excluíam o azul de tripan. 

 



 

29 
 

 O equipamento foi ajustado em brilho 15 e foi considerada a leitura da primeira inserção da 

placa para todos os compostos e para o controle. 

  

 

 

 

 

(A) 

Figura 8: Avaliação da viabilidade celular por exclusão de azul de tripan. A avaliação da 

viabilidade celular foi realizada através de um contador automático de células. Este 

equipamento possibilita explorar ferramentas de fotografia e avaliar alguns parâmetros 

importantes. (A) fotografia das células, (B) Zoom na fotografia das células com marcações 

(em verde para células vivas e vermelho para mortas) e (D) contagem das células totais, 

células vivas e mortas, gráfico e média dos diâmetros celulares das células vivas e mortas. 

(B) 

(C) 
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O crescimento celular de células não tratadas foi avaliado nos tempos de 0h (momento 

da confecção da placa), 24h (momento de tratamento com os compostos) e 96 horas 

(Momento em que todas as células foram tripsinizadas e contadas), para avaliar o perfil do 

crescimento celular em células não tratadas. Foi observado um crescimento celular no período 

de 24 horas, onde as células estavam incubadas com meio acrescido de 10% SFB. Em 24 

horas o meio foi trocado por 1% SFB e acrescido das substâncias testes nas menores diluições 

não citotóxicas determinadas pelo ensaio do MTT. Em 96 horas pode ser observado um 

decaimento no número de células vivas, provavelmente devido ao crescimento celular (morte 

por confluência). 

 

 

 

 

 

Figura 9: Curva de multiplicação celular em diferentes tempos (0, 24 e 96 horas). 

(A) (B) 
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Figura 10: Parâmetros avaliados a partir do contador automático de células. (A) 

Contagem de células vivas (B) Percentual de células viáveis (Viabilidade celular %) e (C) 

Média do diâmetro apresentado pelas células vivas. 

 

Em 96 horas as células não tratadas bem como as células tratadas por 72 horas com as 

concentrações de uso dos compostos foram tripsinizadas e avaliadas quanto ao número de 

células vivas, viabilidade e diâmetro celular apresentados na figura 10.  

Segundo se observa, não houve nenhuma alteração aparente que possa demonstrar que 

as concentrações de uso dos compostos tenham causado alguma atividade citotóxica, 

corroborando assim os ensaios de citotoxicidade anteriores. 

 

5.3 Determinação da multiplicidade de infecção (MOI) 

 

A infectividade de um vírus depende de vários fatores, entre eles, da proporção de 

partículas virais completas, ou infecciosas; da suscetibilidade da célula hospedeira e da 

chance desta partícula encontrar o receptor e penetrar na célula. Quando células suscetíveis 

são misturadas com uma suspensão de vírus, estas podem receber uma, duas, três, ou dez 

partículas virais ou nenhuma. Isto depende da proporção entre a quantidade de vírus 

infecciosos presente no inoculo e a quantidade de células utilizada. Esta relação é denominada 

de multiplicidade de infecção ou MOI. Uma MOI=1 indica que a infecção foi feita, em 

principio, com 1 vírus ou 1 dose infectante, por célula. 

A determinação da multiplicidade de infecção dos Dengue virus 1 e 2 a serem 

utilizadas nos próximos ensaios foi feita a partir da infecção de células BHK-21 por diferentes 

(C) 
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concentrações de vírus e revelação com cristal violeta. Escolheu-se a maior diluição viral que 

possibilitou a letalidade total das células (faixa onde todas as células estão mortas utilizando 

menor concentração de vírus). As faixas escolhidas foram então calculadas levando-se em 

consideração o número de células presentes no poço e o número de partículas virais que foram 

adicionadas (Faixa3 para DENV2 e 2 para DENV1) Figura 11. Foi estipulado portanto a 

Multiplicidade de infecção (MOI) de 2 para DENV 2 e 5 para DENV 1.  

 

 

Figura 11: Determinação da MOI. A partir da infecção da linhagem celular BHK-21 em 

placa de 96 poços com diferentes diluições de DENV, foi determinado que a Multiplicidade 

de infecção para o Dengue vírus sorotipos 1 e 2 seria de 5 e 2 respectivamente (colunas 2 - 

DENV1 e 3 - DENV2). 

 

5.4 Ensaio dose resposta 

 

Após a determinação das concentrações de uso não citotóxicas ideais, realizou-se um 

ensaio dose resposta tratando as células com oito concentrações à partir das concentrações não 

citotóxicas escolhidas para cada composto e em seguida infectando com DENV sorotipos 1 e 

2 nas MOIs estipuladas anteriormente (5 e 2 respectivamente). A porcentagem do efeito 

protetor conferida às células para cada concentração de amostra testada foi calculada da 

seguinte forma: 
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EP = [ (A – B) / (C – B) ] x 100 

 

Onde: 

A: Leitura da absorbância dos poços com células tratadas e infectadas 

B: Leitura da absorbância dos poços com células não tratadas e infectadas 

C: Leitura da absorbância dos poços com células não tratadas e não infectadas 

 

Este ensaio tem por objetivo identificar a resposta celular à infecção, frente ao 

tratamento  com os compostos em diferentes concentrações. Assim como o ensaio de 

toxicidade, este ensaio feito utilizando a técnica de redução de MTT permite o teste de várias 

concentrações diferentes em um menor tempo e com baixo gasto de material. 
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Figura 12: Ensaio dose resposta com infecção por DENV1. As células foram tratadas com 

as concentrações não citotóxicas dos compostos, em seguida infectadas por DENV1 

(MOI=5). 
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Figura 13: Ensaio dose resposta com infecção por DENV2. As células foram tratadas com 

as concentrações não citotóxicas dos compostos, em seguida infectadas por DENV2 

(MOI=2). 
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Takegami et al. (1998) demonstraram atividade de furanonaftoquinonas contra o vírus 

da Encefalite Japonesa (Flavivirus) utilizando a concentração de 3µg/mL, porém, para os 

compostos apresentados avaliados pela técnica de redução de MTT, nenhuma das 

concentrações apresentadas produziu efeito antiviral significativo em relação ao controle 

celular, como observado nas figuras 12 e 13. 

Apesar da técnica de redução de MTT ser interessante como triagem de atividade 

antiviral, permitindo o teste de várias concentrações dos compostos em menor tempo e 

utilizando uma quantidade razoável de materiais, optou-se por utilizar as maiores 

concentrações não citotóxicas encontradas, avaliando sua atividade antiviral por outras 

técnicas. Como não foi avaliada atividade antiviral prévia para nenhum dos compostos frente 

à infecção por DENV1 e 2, foi selecionado o Dengue virus 1 para dar prosseguimento aos 

ensaios. 

 

5.5 Ensaio Virucida 

 

O ensaio virucida foi realizado para avaliar um potencial efeito dos compostos 

diretamente sobre a partícula viral. Este ensaio é importante, pois possibilita elucidar se o 

composto pode produzir algum efeito sobre a partícula viral impedindo que esta possa infectar 

as células. 

 

Figura 14: Ensaio virucida. Neste ensaio as alíquotas de DENV1 foram incubadas com as 

concentrações de uso dos respectivos compostos e titulados. (NT) Controle não tratado. 
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Tabela 3: Ensaio virucida. Cálculo do título viral (UFP/mL) e porcentagem representante de 

cada valor levando-se em consideração o controle não tratado como 100%. 

 

Composto Título (UFP/mL) % 

Não tratado 2,54 x 10
5
 100 

DMSO 2,63 x 10
5
 103,35 

A1 1,99 x 10
5
 78,35 

A2 2,05 x 10
5
 80,71 

A3 2,37 x 10
5
 93,11 

A4 7,75 x 10
4
 30,49 

A5 1,53 x 10
5
 60,24 

A6 2,19 x 10
5
 86,02 

A7 2,43 x 10
5
 95,47 

A8 2,54 x 10
5
 100 

 

Lagrota et al. (1988) demonstraram atividade de 2-HO-3-N-benzil-N'(N-benzil-2-

etilamina) -1,4-naftoquinona sobre a partícula viral de enterovirus. De forma contrária, apesar 

de se verificar a redução de quase uma unidade logarítmica no número de partículas virais 

para o composto A4, não considerou-se esta uma alteração significativa, pois devido à 

magnitude do número de UFPs, se trata de uma alteração muito pequena. Portanto, os 

compostos avaliados neste trabalho não produziram atividade virucida aparente frente ao 

tratamento com as concentrações de uso. 

 

5.6 Ensaio Antiviral 

 

O sobrenadante de células tratadas previamente e infectadas por DENV1 coletado 48 

horas pós infecção, foi avaliado quanto à produção viral de partículas infecciosas pela 

contagem de placas de lise e cálculo de Unidades Formadoras de Placa (Titulação viral em 

placa – UFP/mL).  
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Figura 15: Titulação viral. Sobrenadante de células tratadas e infectadas por DENV1 

coletado após 48 horas e titulado. (NT) controle infectado e não tratado. 

 

Tabela 4: Ensaio Antiviral. Coleta do sobrenadante de células infectadas por DENV1. Título 

viral (UFP/mL) e porcentagem representante de cada valor levando-se em consideração o 

controle não tratado como 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao perceber um aumento no título viral frente ao tratamento com os compostos A1, 

A2 e A3 e uma redução frente ao tratamento com A4, A5 e A6, foram escolhidos dois 

Composto Título (UFP/mL) % 

Não tratado 1,19 x 10
5
 100,00 

A1 2,35 x 10
5
 197,48 

A2 2,28 x 10
5
 191,60 

A3 3,18 x 10
5
 267,23 

A4 1,28 x 10
4
 10,76 

A5 1,86 x 10
3
 1,56 

A6 1,90 x 10
4
 15,97 

A7 2,80 x 10
4
 23,53 

A8 3,50 x 10
4
 29,41 
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compostos que obtiveram aumento (A1 e A3) em relação ao título viral e os dois que 

produziram valores de diminuição no título viral em relação ao controle (A4 e A5).  

O experimento foi repetido nos mesmos moldes para estes compostos com a diferença 

que foram realizados em triplicata para verificar se houve variação significativa dos valores.  

 

 

 

Figura 16: Titulação viral dos compostos selecionados. O sobrenadante de células tratadas 

com os compostos selecionados e infectadas por DENV1 foi coletado após 48 horas e 

titulado. (NT) controle infectado e não tratado. (ANOVA. Pós teste de Tukey – Não houve 

diferença significativa entre as células tratadas e o controle não tratado) 

 

Tabela 5: Ensaio Antiviral com os compostos selecionados. Coleta do sobrenadante de 

células tratadas com os compostos selecionados e infectadas por DENV1.Título viral 

(UFP/mL) e porcentagem representante de cada valor levando-se em consideração o controle 

não tratado como 100%.. 

 

Composto Título (UFP/mL) % 

Não tratado 4,70 x 10
5
 100 

A1 1,70 x 10
5
 36 

A3 1,70 x 10
5
 36 

A4 1,66 x 10
5
 35 

A5 1,55 x 10
5
 33 
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Costa et al. (2013) demonstraram atividade antiviral contra DENV2 frente ao 

tratamento de células Vero com piranonaftoquinonas isômeras do Lapachol, β- e α-

Lapachona, obtendo até 99% de inibição do vírus em concentrações de aproximadamente 

100µM. No entanto, mediante o tratamento com os compostos nas concentrações citadas 

avaliados pelas técnicas clássicas, não foi obtido valores de inibição significativos.  

 

5.7 Avaliação do crescimento celular pela exclusão do azul de tripan frente ao 

tratamento com os compostos A1, A3, A4 e A5 

 

Para avaliar se os compostos selecionados possuíam algum efeito sobre a atividade 

celular em decorrência do tempo, as células foram incubadas juntamente com os compostos 

no momento da confecção da placa (0h) e os parâmetros de crescimento, viabilidade e 

diâmetro celulares foram avaliados em diferentes tempos (0, 12, 24, 48 e 72 horas pós 

tratamento). 
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Figura 18: Viabilidade e Diâmetro celular. Variação da viabilidade e do diâmetro celular de 

acordo com o tempo frente ao tratamento com os compostos selecionados. (BHK-21 – células 

não tratadas). 

 

De acordo com os resultados obtidos, observou-se que não houve alteração aparente 

nas curvas de crescimento, viabilidade e diâmetro celular frente ao tratamento de nenhum dos 

compostos avaliados em relação ao controle celular não tratado. Portanto a taxa de 

crescimento, bem como o diâmetro e a porcentagem na viabilidade celular de células BHK-

Figura 17: Curva de crescimento celular. As células foram contadas em um contador 

automático de células (Countess II FL) em diferentes tempos, frente ao tratamento ou 

não com os compostos selecionados. (NT – Não tratado). 
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21, não são alterados mediante o tratamento com os compostos. Demonstrando mais uma vez 

a não citotoxicidade dos compostos nas concentrações utilizadas no decorrer do estudo. 

É importante ressaltar o refinamento que esta pesquisa se encontra para realização de 

triagem e rastreio de drogas potencialmente antivirais. 
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VI. CONCLUSÃO 
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6. CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados obtidos a partir dos ensaios descritos, podemos concluir que, 

apesar de alguns compostos terem apresentado redução de até uma unidade logarítmica no 

número de partículas virais, os resultados indicaram que estes fármacos não demonstraram 

atividade antiviral nas concentrações testadas. 
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VII. PERSPECTIVAS 
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7. PERSPECTIVAS 

 

1. Avaliar a atividade de outros compostos disponíveis através dos métodos empregados neste 

estudo; 

 

2. Desenvolver novos métodos de triagem, como por exemplo a técnica de PCR e tempo Real, 

que possam ser utilizados para permitir a avaliação de uma maior quantidade de condições 

experimentais como concentrações e tempos de incubação diferentes; 

 

3. Promover uma triagem virtual das moléculas com a utilização de softwares; 

 

4. Avaliar se o armazenamento dos compostos com o DMSO interfere na qualidade das 

moléculas e consequentemente na sua função. 

 

5. Promover a análise cromatográfica dos compostos para verificar se houve degradação; 

 

6. Repetir testes de titulação vira com compostos recém sintetizados; 

 

7. Repetir os experimentos e triplicata para os compostos A4 e A5 a fim de obter a 

significância entre as diferenças de células tratadas por estes compostos e células controle. 
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