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RESUMO 
 

 

NANOTECNOLOGIA POTENCIALIZA A AÇÃO TRIPANOCIDA DO NEROLIDOL 

EM CAMUNDONGOS INFECTADOS COM Trypanosoma evansi: ENVOLVIMENTO 

DA BARREIRA HEMATOENCEFÁLICA 

 

 

AUTOR: Matheus Dellaméa Baldissera 

ORIENTADOR: Silvia Gonzalez Monteiro 

 

 

Apesar dos avanços significativos no estudo contra o Trypanosoma evansi, a efetiva 

eliminação dos protozoários localizados no sistema nervoso central (SNC) continua uma 

difícil tarefa.  A incapacidade dos fármacos tripanocidas (sintéticos ou naturais) em atravessar 

a barreira hematoencefálica (BHE) torna o tecido cerebral a principal área de refúgio para o 

T. evansi. Neste sentido, a incorporação de nanopartículas em um sistema de entrega de 

produtos naturais tem sido considerada uma nova abordagem para potencializar os efeitos 

terapêuticos, principalmente relacionado a capacidade de atravessar a BHE. Com isso, o 

objetivo do estudo foi avaliar se a nanotecnologia é capaz de potencializar o efeito tripanocida 

do nerolidol, um composto natural com atividade tripanocida, bem como investigar se o 

nerolidol nanoencapsulado é capaz de atravessar a BHE e eliminar o T. evansi do SNC. O 

teste in vitro foi realizado em três diferentes concentrações (0,5; 1,0 e 2,0 %) de nerolidol 

livre (NL) e nerolidol carregado em nanoesferas (NN), bem como um controle utilizando 

aceturato de diminazeno (AD 0,5 %), fármaco disponível comercialmente para o tratamento 

da doença. Com base no teste in vitro, foi possível observar que ambos tratamentos foram 

capazes de eliminar os protozoários de forma concentração-dependente. Para o estudo in vivo, 

trinta camundongos foram divididos em 5 grupos (A-E) com seis animais cada: o grupo A foi 

composto por animais não infectados e não tratados (controle negativo), enquanto os grupos B 

a E foram inoculados via intraperitoneal com 60 µL contendo 2,0 x 105 tripanossomas. O 

grupo B foi composto por animais infectados e não tratados (controle positivo), enquanto os 

grupos C e D foram tratados com NL e NN, respectivamente, durante 10 dias (5 dias antes da 

inoculação e 5 dias depois da inoculação) pela via oral na dose de 1,0 mL kg-1. O grupo E foi 

tratado uma hora após a infecção com uma dose única de AD via intramuscular na dose de 

3,5 mg kg-1. Com base no resultado in vivo, foi possível observar que o NL foi capaz de 

aumentar a longevidade quando comparado ao controle positivo, mas não apresentou eficácia 

curativa. Por outro lado, o tratamento com NN apresentou 66 % de eficácia curativa, enquanto 

o tratamento com AD apresentou 33 %. A partir disto, um segundo experimento foi realizado 

seguindo as mesmas condições experimentais apresentadas acima. No quinto dia 

pós-infecção, os animais foram eutanasiados para coleta de soro e tecido cerebral. Usando a 

técnica de cromatografia líquida de alta eficiência, foi possível quantificar as concentrações 

séricas de NL, NN e AD. Por outro lado, não detectamos NL e AD no tecido cerebral, 

enquanto foi possível detectar apenas o NN. Além disso, todos os animais tratados com NN 

foram negativos para a presença do parasito no cérebro usando a técnica de reação em cadeia 

da polimerase. Com base nestas evidências, foi possível concluir que a passagem do NN 

através da BHE permitiu a eliminação do T. evansi do SNC, um importante fator envolvido 

nas falhas terapêuticas e recidivas da doença. 

 

Palavras-chave: Barreira hematoencefálica. Nanotecnologia. Nerolidol. 



ABSTRACT 

 

 

NANOTECHNOLOGY POTENTIATES THE TRYPANOCIDAL ACTION OF 

NEROLIDOL IN MICE INFECTED BY Trypanosoma evansi: INVOLVEMENT OF 

BLOOD-BRAIN BARRIER 

 

 

AUTHOR: MATHEUS DELLAMÉA BALDISSERA 

ADVISOR: SILVIA GONZALEZ MONTEIRO 

 

 

In spite of significant advances in the studies against Trypanosoma evansi, the effective 

elimination of protozoan from the central nervous system (CNS) remains a difficult task. The 

incapacity of trypanocidal drugs (synthetics or naturals) to cross the blood-brain barrier 

(BBB) makes the brain the main refuge area for T. evansi. In this sense, the incorporation of 

nanoparticles into a delivery system for natural products has been considered a new approach 

to potentiates the therapeutic effects, principally linked with the capacity to across the BBB. 

Thus, the aim of this study was to evaluate whether the nanotechnology is capable to 

potentiates the nerolidol trypanocidal effect, a natural compound with trypanocidal activity, as 

well as to investigate whether nanoencapsulated nerolidol is capable to across the BBB and to 

eliminate the T. evansi from CNS. The in vitro test was performed in three different 

concentrations (0.5, 1.0 and 2.0 %) of free nerolidol (FN) and nerolidol-loaded in nanospheres 

(NN), as well as a control using diminazene aceturate (DA 0.5 %), drug available 

commercially for the treatment of disease. Based in the in vitro test, was possible to observe 

that both treatments were capable to eliminate the protozoan in a concentration-dependent 

manner. For the in vivo study, thirty mice were divided into five groups (A-E) with six 

animals each: the group A was composed by uninfected and untreated animals (negative 

control), while the groups B to E were inoculated via intraperitoneally with 60 µL containing 

2.0 x 105 trypanosomes. The group B was composed by infected and untreated animals 

(positive control), while the groups C and D were treated with FN and NN, respectively, 

during 10 days (5 days before inoculation and 5 days after inoculation) by oral route at dose 

of 1.0 mL kg-1. The group E was treated 1 h after inoculation with a single dose of DA via 

intramuscularly at dose of 3.5 mg kg-1. Based on in vivo results, was possible to observe that 

FN was able to increase the longevity when compared to positive control, but without curative 

effectiveness. To other hand, the NN treatment showed 66 % of curative effectiveness, while 

the DA showed 33 %. From this, a second experiment was performed following the same 

experimental conditions above cited. On day 5 post-infection, the animals were euthanized to 

collect serum and cerebral tissue. Using high performance liquid chromatography, was 

possible to quantify the seric concentrations of FN, NN and DA. To other hand, was not 

possible to detect FN and DA in the cerebral tissue, only in the NN treatment. Also, all 

animals treated with NN were negative to presence of parasite in the brain using polymerase 

chain reaction technique. Based on these evidences, was possible to conclude that the passage 

on NN through the BBB allows the elimination of T. evansi from CNS, an important factor 

involved in therapeutic failures and disease recurrence.   

 

Keywords: Blood-brain barrier. Nanotechnology. Nerolidol. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Os resultados e a discussão que fazem parte desta tese estão apresentados sob a forma 

de dois artigos publicados (Experimental Parasitology e Parasitology), os quais se encontram 

no item ARTIGOS. As secções Materiais e Métodos, Resultados, Discussão e Referências 

Bibliográficas, encontram-se nos próprios artigos e representam a íntegra deste estudo. 

As REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS se referem somente as citações que 

aparecem nos itens INTRODUÇÃO e REVISÃO BIBLIOGRÁFICA desta tese. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Trypanosoma evansi é um protozoário flagelado de sangue pertencente a seção 

Salivaria, agente etiológico da zoonose popularmente conhecida como “Surra” ou “Mal das 

Cadeiras” em equinos, que afeta uma ampla gama de animais domésticos e silvestres 

(JAIMES-DUEÑEZ et al., 2016) e raramente humanos (JOSHI et al., 2005, POWAR et al., 

2006). Em humanos, a doença é rara devido a presença da apolipoproteína L1 (APOL1), um 

componente do soro humano com atividade tripanocida contra o T. evansi, onde os casos de 

infecção em humanos são relacionados a deficiência ou ausência desta APOL1 (JOSHI et al., 

2005; VANHOLLEBEKE et al., 2006). No entanto, um recente caso de infecção humana em 

um indivíduo com níveis sorológicos normais de APOL1 tem considerado esta doença como 

uma nova zoonose (CHAU et al., 2016), aumentando a importância da doença em termos de 

saúde pública humana e animal. A transmissão da doença ocorre principalmente por meio de 

moscas hematófagas (Tabanus spp., Stomoxys calcitrans e Haematopota spp.), sendo também 

possível a transmissão por morcegos hematófagos (Desmodus rotundus) e através de brigas 

entre animais sadios e infectados (HOARE et al., 1972). Em animais, a infecção é 

caracterizada por rápida perda de peso, variáveis graus de anemia, febre intermitente e 

alterações locomotoras (HERRERA et al., 2004; RODRIGUES et al., 2005), enquanto que 

febre, dores de cabeça e artralgia são os principais achados clínicos em humanos (CHAU 

et al., 2016). 

O tratamento farmacológico constitui o mais importante método de combate e controle 

das tripanossomoses em animais domésticos, sendo o aceturato de diminazeno o único 

fármaco disponível no Brasil para o tratamento da doença causada pelo T. evansi. No entanto, 

o tratamento com aceturato de diminazeno está distante de ser satisfatório devido aos baixos 

índices terapêuticos, elevada toxicidade, efeitos colaterais e resistência (OSMAN et al., 1992; 

ZHOU et al., 2004; BALDISSERA et al., 2016a). Um dos mecanismos mais importantes 

associados a baixa eficácia terapêutica do aceturato de diminazeno é a incapacidade do 

fármaco de atravessar a barreira hematoencefálica (BHE). Uma vez que os flagelados 

ultrapassam a BHE (ACOSTA et al., 2016), os parasitos no sistema nervoso central (SNC) 

sobrevivem a terapia tripanocida e causam encefalite necrotizante (RODRIGUES et al., 

2009). Com isso, tratamentos associados a nanotecnologia podem ser considerados uma 

importante estratégia na eliminação dos protozoários abrigados no SNC, uma vez que 

permitem a passagem do fármaco pela BHE (WONG; WU; BENDAYAN, 2012; 

SRIKANTH; KESSLER, 2012).  



10 

 

Recentemente, o uso da nanotecnologia tem demonstrado promissores resultados na 

terapia das doenças causadas por parasitos (CRUZ; MOLENTO, 2015), inclusive no 

tratamento de infecções causadas por protozoários de sangue, como Trypanosoma cruzi 

(ROMERO; MORILLA, 2010) e Plasmodium falciparum (BRANQUINHO et al., 2014), bem 

como no tratamento do T. evansi (OLIVEIRA et al., 2014; GRESSLER et al., 2015; 

BALDISSERA et al., 2016b). Estes resultados promissores têm sido associados com algumas 

características propiciadas com o uso da nanotecnologia, como: aumento da solubilidade, 

aumento da biodisponibilidade, aumento da vida útil, proteção contra degradação enzimática e 

liberação controlada do fármaco (NAIR et al., 2016). Além disso, muitos estudos têm 

considerado a nanotecnologia uma importante abordagem terapêutica no tratamento das 

desordens do SNC, uma vez que permite a passagem do fármaco pela BHE (SRIKANTH; 

KESSLER, 2012; WONG; WU; BENDAYAN, 2012; AJETUNMOBI et al., 2014). Neste 

sentido, o uso da nanotecnologia poderia ser considerado uma tentativa interessante a fim de 

melhorar a eficácia terapêutica do nerolidol através da passagem do fármaco pela BHE.  

O nerolidol (3,7,11-trimetil-1,6,10-dodecatrien-3-ol) é um sesquiterpeno encontrado 

em óleos essenciais de várias plantas, como Canarium schweinfurthii (KOUDOU et al., 

2005), Baccharis dracunculifolia (KLOPELL et al., 2007) e Amaranthus retroflexus 

(PACIFICO et al., 2008), sendo conhecido pelas propriedades neuroprotetoras contra 

inflamação e oxidação em um modelo de doença de Parkinson (JAVED et al., 2016), bem 

como pelas propriedades antiparasitárias contra Leishmania amazonensis, L. braziliensis e L. 

chagasi (ARRUDA et al., 2005), e T. evansi (MOHD-SHUKRI; ZAINAL-ABIDIN, 2011).  

De acordo com Mohd-Shukri e Zainal-Abidin (2011), o tratamento com nerolidol foi 

capaz de aumentar a longevidade quando comparado ao controle positivo (animais infectados 

e não tratados) uma vez que reduziu a população de parasitos no sangue, causando rigidez no 

parasito e alterações morfológicas relacionadas a perda da membrana ondulante, mas não 

apresentou eficácia curativa ao final do tratamento. Com isso, a nossa hipótese é que o 

tratamento com nerolidol não é capaz de eliminar os protozoários localizados no SNC, 

ocasionando a recidiva da doença e a falha terapêutica. Assim, o objetivo do estudo será 

avaliar se a nanotecnologia é capaz de potencializar o efeito tripanocida do nerolidol, um 

composto natural com atividade tripanocida, bem como investigar se o nerolidol 

nanoencapsulado é capaz de atravessar a BHE e eliminar o T. evansi do SNC. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 TRYPANOSOMA EVANSI 

2.1.1 Aspectos gerais e distribuição 

Trypanosoma evansi é um protozoário flagelado de sangue pertencente ao reino 

Protozoa, filo Euglenozoa, ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae e seção Salivaria, 

uma vez que a doença é transmitida principalmente através da inoculação por vetores 

biológicos (HOARE, 1972; SILVA et al., 2002). Foi o primeiro tripanossoma patogênico 

descoberto em 1880 pelo médico veterinário Griffith Evans ao examinar os protozoários em 

esfregaços sanguíneos de equinos e camelos infectados (MAUDLIN et al., 2004). Evans 

comprovou sua hipótese ao inocular o sangue de animais infectados em animais sadios e 

observar os protozoários no sangue dos animais inoculados seis dias após a inoculação 

(FALLIS, 1986).  

O T. evansi é considerado um protozoário monomórfico, uma vez que não passa por 

complexas alterações morfológicas, bioquímicas e estruturais, permanecendo em sua forma 

infectante (tripomastigota) (Figura 1) durante toda sua vida (BRUN et al., 1998). Apresenta 

forma lancetada e o corpo é alongado e achatado, com comprimento variando entre 24 ± 4 µm 

e largura entre 1,5 ± 0,5 µm. Possui uma membrana ondulante presente em toda extensão do 

protozoário, bem como um flagelo na porção terminal e núcleo central evidente (SILVA et al., 

2002). O cinetoplasto pode ou não estar presente, dependendo da origem da cepa. Por 

exemplo, cepas brasileiras não possuem esta organela (VENTURA et al., 2002), o que torna o 

parasito mais resistente ao tratamento farmacológico. 
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Figura 1 – Formas tripomastigotas de Trypanosoma evansi em esfregaço sanguíneo de 

camundongos infectados experimentalmente visualizados através de microscopia 

ótica em aumento de 100x 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Mundialmente, a doença causada pelo T. evansi é conhecida como “Surra”, e na 

América Latina também é denominada de “Mal das Cadeiras”. Desde a descoberta do parasito 

por Griffith Evans em 1880, foram relatados casos de tripanossomose por T. evansi em 

praticamente todos os continentes. Dentre todos os tripanossomas patogênicos, o T. evansi 

apresenta a maior distribuição geográfica, sendo encontrado em todas as áreas tropicais e 

subtropicais do mundo, podendo ocorrer na África, Índia, Malásia, Indonésia, China, Rússia, 

Filipinas, América Central e América do Sul (Figura 2) (DESQUESNES et al., 2013). 

 

Figura 2 – Distribuição geográfica do Trypanosoma evansi no mundo 

 

Fonte: Desquesnes et al. (2013). 
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No continente africano, o T. evansi é encontrado em todos os países onde os camelos 

estão presentes, com casos descritos no Egito, Marrocos, Sudão, Mauritânia, Quênia, Chade e 

Etiópia (HOARE, 1972). Atualmente, sua distribuição geográfica é continua da parte norte da 

África através do Oriente Médio para o Sudeste Asiático (DESQUESNES et al., 2013). Além 

disso, vários surtos da doença são registrados em países asiáticos, como: Índia, Israel, China, 

Tailândia e Filipinas. Na Europa, foram descritos surtos na Espanha (TAMARIT et al., 2010) 

e França (DESQUESNES et al., 2008) devido a importação de camelos provindos das Ilhas 

Canárias sem verificação prévia da potencial infecção por T. evansi (GUTIERREZ et al., 

2010). 

De origem africana, o protozoário foi introduzido no continente americano pelos 

primeiros colonizadores espanhóis. De acordo com Hoare (1965), a introdução do parasito na 

América do Sul ocorreu devido a importação de cavalos provindos da Espanha, sendo 

descritos surtos ou casos isolados de T. evansi no Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, 

Peru, Suriname, Venezuela e Argentina (DÁVILA; SILVA, 2000). No Brasil, já foram 

relatados casos de infecção natural em animais domésticos e silvestres no Rio Grande do Sul 

(COLPO et al., 2005; CONRADO et al., 2005; FRANCISCATO et al., 2007; GUIM et al., 

2013), Minas Gerais (NUNES et al., 2012); Pará (DA SILVA et al., 2016), São Paulo (DA 

SILVA et al., 2016), Santa Catarina (DA SILVA et al., 2008), Amazônia 

(MAGALHÃES-MATOS et al., 2016) e no Pantanal, onde a doença é endêmica (OLIFIERS 

et al., 2015; PARREIRA et al., 2016). Desde então, essa parasitose tem causado numerosos 

surtos com mortes em equinos, resultando em elevados prejuízos principalmente aos criadores 

desta espécie animal (SILVA et al., 2002). 

É importante enfatizar que o T. evansi só foi erradicado de países onde foi detectado 

muito cedo e controlado, como por exemplo na Austrália, onde a doença foi erradicada em 

1907 devida a rápida identificação do agente patogênico e abate dos animais infectados, a 

qual se mantem ausente até os dias atuais devido a altos níveis de vigilância sanitária (REID, 

2002). No entanto, a existência de uma vasta variedade de reservatórios silvestres e 

domésticos, a capacidade de difundir-se silenciosamente através de portadores saudáveis, a 

possibilidade de transmissão oral em animais que se alimentam de carcaças de outros animais 

infectados e a transmissão através de brigas entre animais infectados e não infectados são 

considerados os principais motivos para a permanência da doença (DESQUESNES et al., 

2013).  
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2.1.2 Ciclo biológico e transmissão 

O ciclo de vida do T. evansi consiste na transmissão mecânica das formas 

tripomastigotas de um hospedeiro parasitado para outro não parasitado, que são disseminados 

por insetos hematófagos durante o repasto sanguíneo. Os principais vetores pertencem ao 

gênero Tabanus sp., entretanto insetos dos gêneros Stomoxys sp. e Haematopota sp. também 

podem transmitir a doença (SILVA, 2002). É importante salientar que quanto menor a 

diferença de tempo entre os repastos sanguíneos, maio é a possibilidade da passagem do 

parasito para um novo hospedeiro, uma vez que o flagelado pode sobreviver por até 8 h no 

aparelho bucal do vetor (Figura 3) (SUMBA et al., 1998). Além disso, o morcego hematófago 

Desmodus rotundus tem sido considerado um importante vetor da doença na América Central 

e do Sul, atuando também como reservatório do parasito (ROJAS, 2005). Quando um 

morcego hematófago se alimenta de um animal infectado, ele adquire a infecção e os 

protozoários presentes na mucosa oral se disseminam para o sangue onde se multiplicam por 

um período de um mês. Após este tempo, os protozoários retornam a mucosa oral onde são 

transmitidos a novos hospedeiros através da mordida do morcego (ROJAS, 2005), 

constituindo assim outra importante fonte de transmissão da doença. 

 

Figura 3 – Transmissão e multiplicação (divisão binária) do Trypanosoma evansi a partir de 

um vetor biológico 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Além das formas de transmissão acima citadas, a transmissão oral em carnívoros que 

se alimentam da carcaça de animais infectados ou através de ferimentos ocasionados por 

brigas constitui outra forma importante da manutenção da doença (BAZZOLI et al., 2002). 

Esta via tem sido considerada relevante na dispersão da infecção em cães, quatis (Nasua 

nasua) e capivaras (Hydrochaeris hydrochaeris), que podem ser infectados em consequência 

dessas brigas.  O comportamento agressivo de quatis e capivaras pode levar a transmissão do 

agente patogênico entre eles, mantendo a infecção no grupo social, já que a forma crônica da 

doença causada pelo T. evansi foi identificada nesses animais, o quais são considerados os 

principais reservatórios do protozoário. Em áreas endêmicas do Brasil, como o Pantanal, 

estudos demonstraram que 22 e 33 % das amostras sorológicas de capivaras testadas para T. 

evansi foram positivas (FRANKEM, 1994; HERRERA et al., 2004). Por outro lado, estudo 

conduzido por Da Silva et al. (2016) revelou que 9.9 % das amostras sorológicas de capivaras 

foram positivas para T. evansi no Estado de São Paulo, ou seja, em uma área não endêmica, 

demonstrando o potencial desta espécie como reservatório e para início de surtos.  

Por fim, estudos experimentais relataram transmissão venérea da infecção em ovelhas 

prenhas, com forte possibilidade de transmissão através do colostro e leite (CAMPIGOTTO 

et al., 2015), bem como transmissão vertical utilizando ratos como modelo experimental 

(CAMPIGOTTO et al., 2017).  

A doença afeta um grande número de animais domésticos e selvagens, entre eles: 

cavalos, camelos, bovinos, gatos, caprinos, suínos, cães, búfalos, elefantes, capivaras, quatis, 

antas, tatus, marsupiais, veados e pequenos roedores silvestres (SILVA et al., 2002; 

ATARHOUCH et al., 2003; HERRERA et al., 2004; DESQUESNES et al., 2013). Até 1957, 

os humanos eram considerados refratários a infecção por T. evansi (KUBIAK; MOLFI, 1957), 

entretanto Joshi et al. (2005) relataram o primeiro caso de infecção pelo parasito em um 

fazendeiro na Índia. De acordo com este estudo, o indivíduo infectado apresentava deficiência 

na produção de apolipoproteína L-1 (APOL1), um componente do soro humano com ação 

tripanocida natural contra o T. evansi.  Conforme Vanhamme et al. (2003), a APOL1 penetra 

no protozoário por endocitose promovendo a formação de poros na membrana lisossomal, 

induzindo o rompimento desta estrutura e consequentemente a morte celular. Este estudo 

despertou a curiosidade da comunidade científica, e uma investigação sorológica conduzida 

por Shegokar et al. (2006) identificou 410 pessoas positivas para T. evansi em vilarejos 

indianos. Até 2016, a infecção em humanos era associada a deficiência ou ausência na 

produção da APOL1. No entanto, estudo conduzido por Chau et al. (2016) relatou o primeiro 

caso de infecção em um indivíduo no sudeste da Ásia com níveis sorológicos normais de 
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APOL1 e sem mutações no gene APOL1, considerando a doença uma nova zoonose. De 

acordo com os autores, o indivíduo relatou não ter entrado em contato direto com fontes 

potenciais de infecção (cavalos, cães, gado e búfalos), nem relatou ter sido mordido por 

animais ou vetores. Entretanto, o indivíduo relatou ter se auto infligido com uma faca 

enquanto matava um animal (não informada a espécie) criado localmente. Posterior análise 

revelou que 41 % dos bovinos (9/22) e 63 % (5/8) dos búfalos identificados em um raio de até 

0.5 quilômetros da casa onde o indivíduo estava hospedado foram positivas para T. evansi 

utilizando a técnica de reação em cadeia da polimerase. De acordo com os autores, o único 

fator de risco identificado foi que o indivíduo deu à luz a 2-3 meses antes da exposição, o que 

é considerado um fator de risco para doenças infecciosas, pois estresse e diminuição de 

imunidade podem contribuir para a ocorrência da doença em indivíduos com níveis 

sorológicos normais de APOL1. 

2.1.3 Patogênese 

A patogenicidade do protozoário no hospedeiro varia de acordo com a espécie animal 

infectada, estirpe do flagelado, fatores não específicos que estão afetando o animal 

concomitantemente a infecção (estresse, outras patologias) e condições epizootiológicas 

locais (HOARE, 1972). No hospedeiro, o protozoário se divide assexuadamente por fissão 

binária nos espaços teciduais extracelulares, iniciando a multiplicação já no local da picada 

(pele), seguida pela invasão dos parasitos na corrente circulatória, sistema linfático e cerebral, 

levando a respostas febris e induzindo uma resposta inflamatória (CONNOR; VAN DEN 

BOSSCHE, 2004).  

Os tripanossomatídeos africanos pertencentes a seção Salivaria possuem duas 

interessantes ferramentas para evadir as defesas do hospedeiro e evitar a ação farmacológica 

dos fármacos tripanocidas: a expressão das glicoproteínas variáveis de superfície ou variant 

surface glycoproteins (VSGs) e a BHE, respectivamente. Dentro do sangue e dos espaços 

teciduais extracelulares de um hospedeiro mamífero, o T. evansi está totalmente exposto ao 

sistema imunológico do hospedeiro. No entanto, a presença de um revestimento denso de 

VSGs que recobre 95 % da superfície do protozoário protege o parasito do sistema imune do 

hospedeiro e previne a ativação do sistema complemento (TURNER et al., 1985). Os 

tripanossomas escapam dessa resposta imune ao trocar o revestimento protetor formado pelas 

VSGs. A medida que a infecção evolui, um título de anticorpos contra uma VSG particular 

provoca a morte do protozoário que expressa essa VSG particular. No entanto, os protozoários 
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que alteram suas VSGs multiplicam-se como uma nova população, as quais não são mais 

reconhecidas pelos anticorpos anteriormente produzidos (PAYS et al., 2004). Com isso, os 

protozoários persistem em seus hospedeiros devido a sua estratégia de variação antigênica que 

ocorre a cada pico de parasitemia (BARRY; MCCULLOCH, 2001). Além disso, é importante 

salientar que não existem vacinas para prevenção da doença devido a estas variações 

antigênicas na superfície do parasito (AKSOY et al., 2016), o que torna está ferramenta um 

fator limitante no controle e cura da patologia. 

Como o envolvimento da BHE no tratamento da doença é o foco principal do estudo, 

uma abordagem mais especifica e aprofundada citando a composição, as funções e os 

mecanismos de evasão do T. evansi pela estrutura serão conduzidas nesta seção. 

A BHE é uma estrutura vascular multicelular que separa o SNC da circulação 

sanguínea periférica, sendo constituída de células endoteliais, astrócitos, pericitos, 

macrófagos, fibroblastos, células neuronais, membranas basais e micróglia, conferindo alta 

proteção ao tecido cerebral (Figura 4) (OBERMEIER; DANEMAN; RANSOHOFF, 2013).  

 

Figura 4 – Composição da barreira hematoencefálica (BHE) 

 

Fonte: Adaptado de Ljubimova et al. (2017). 

 

Além da função de barreira, essas células estão envolvidas na transmissão do impulso 

nervoso, transporte de nutrientes, manutenção iônica, manutenção da integridade da BHE, 

secreção de fatores de crescimento e angiogênese (LÉCUYER; KEBIR; PRAT, 2016). 
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Embora a BHE haja como uma importante barreira para proteção do SNC, o T. evansi possui 

a capacidade de atravessa-la e causar alterações neurológicas, bem como meningoencefalite, 

que é considerada a principal causa de morte em equinos (RODRIGUES et al., 2009). Os 

mecanismos pelos quais o T. evansi penetra na BHE não são claros, mas algumas evidências 

observadas em outros tripanossomatídeos africanos, como Trypanosoma brucei, sugerem que 

a invasão ao SNC ocorre após o rompimento da BHE causada diretamente pelos parasitos ou 

pela liberação de mediadores inflamatórios, como proteases e citocinas pró-inflamatórias 

(GIRARD et al., 2003; MASOCHA et al., 2004). No entanto, recente estudo conduzido por 

Acosta et al. (2016) demonstrou o exato mecanismo pelo qual o T. evansi invade o SNC, que 

está associado ao sistema fibrinolítico do hospedeiro, mais especificamente ao sistema 

plasmina-plasminogênio. De acordo com este autor, o plasminogênio, quando ativado em 

plasmina na superfície do parasito, pode degradar proteínas das junções comunicantes ou da 

matriz extracelular da BHE, permitindo que o protozoário acesse o SNC (Figura 5). Com isso, 

este sistema está intimamente ligado ao aparecimento de fenômenos patológicos neurológicos, 

dificuldades no tratamento e falhas terapêuticas. 

 

Figura 5 – Papel do sistema plasmina-plasminogênio na degradação das proteínas das 

junções comunicantes e matriz extracelular da barreira hematoencefálica (BHE) e 

posterior migração ao sistema nervoso central (SNC) 

 

Fonte: Adaptado de Acosta et al. (2016). 

 

2.1.4 Sinais clínicos, alterações patológicas e diagnóstico 

No início da doença os sinais clínicos são geralmente inespecíficos e variáveis, 

dependendo do hospedeiro, virulência da cepa e situação epidemiológica (MEKATA et al., 

2013). A principal alteração identificada em infecções naturais e experimentais é a anemia 

acentuada associada a diminuição no valor de hematócrito, na concentração de hemoglobina e 

no número de eritrócitos totais (ZAKIAN et al., 2017; ANSCHAU et al., 2017). O principal 
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mecanismo responsável pela anemia é a liberação de hemolisinas e enzimas pelos 

tripanossomas que induzem lesões diretamente na membrana dos eritrócitos. Além disso, 

estudos relatam que a membrana dos eritrócitos dos animais infectados apresenta uma maior 

fragilidade osmótica, o que a torna mais susceptível a lise (MIJARES et al., 2010). Também, 

a peroxidação lipídica foi atribuída como uma das causas da anemia utilizando modelos 

experimentais, uma vez que os radicais livres acarretam danos à membrana eritrocitária 

(WOLKMER et al., 2009).  

Geralmente, a fase aguda da infecção é caracterizada pelo surgimento de febre 

intermitente, edema subcutâneo, anemia progressiva, cegueira, letargia e alterações 

hemostáticas. Os animais afetados agudamente podem morrer dentro de semanas ou poucos 

meses. No entanto, as infecções crônicas podem durar anos (BRUN et al., 1998). Durante a 

fase crônica de infecções naturais ocorre o agravamento dos sinais clínicos neurológicos, 

sendo observado caquexia, edema, incoordenação motora e paralisia dos membros posteriores 

(BRANDÃO et al., 2002; SILVA et al., 2002; RODRIGUES et al., 2005) em equinos, 

bovinos, veados e búfalos (TUNTASUVAN et al., 1997; TUNTASUVAN; LUCKINS, 1998; 

TUNTASUVAN et al., 2003; RODRIGUES et al., 2005). No entanto, alterações neurológicas 

associadas a prejuízos comportamentais foram relatadas em ratos e camundongos infectados 

experimentalmente na fase aguda da infecção. Prejuízo de memória, comportamento ansioso e 

aumento da atividade depressora estão associadas a alterações em neurotransmissores e com a 

diminuição na atividade de enzimas do metabolismo energético, sugerindo que alterações 

neurológicas também podem ser observadas na fase aguda da doença (WOLKMER et al., 

2013; BALDISSERA et al., 2015). 

A identificação direta do agente pode ser realizada na fase aguda da doença, através da 

análise de esfregaço sanguíneo ou aspirado de linfonodos em microscópio. A busca por 

protozoários também pode ser realizada analisando uma gota de sangue entre lâmina e 

lamínula (busca por parasitos móveis), ou corando o esfregaço sanguíneo com Giemsa 

(KUBIAK; MOLFI, 1954). Alternativamente, métodos mais sensíveis podem ser utilizados 

para a detecção do T. evansi, como a reação em cadeia da polimerase (PCR). Métodos 

sorológicos para identificação de anticorpos específicos anti-T. evansi no soro também podem 

ser utilizados, através das técnicas de ELISA (“enzyme-linked immunosorbent assay”) e 

CAAT (“card agglutination test for trypanosomosis”) (HILALI et al., 2004). 
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2.1.5 Tratamento 

A terapêutica das tripanossomoses é baseada no emprego de quatros fármacos: 

suramina, aceturato de diminazeno, quinapiramina e melarsomina (BRUN et al., 1998). A 

escolha do fármaco, da via de aplicação e da dose depende da espécie animal infectada. 

Entretanto, por apresentar o maior índice terapêutico, o aceturato de diminazeno é o mais 

utilizado entre os fármacos disponíveis atualmente, sendo o único liberado pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para o tratamento da doença no Brasil 

(DÁVILA; SILVA, 2000).  

O aceturato de diminazeno é uma diamidina aromática usada a mais de sessenta anos 

no tratamento das tripanossomoses africanas (ATSRIKU et al., 2002). Devido a seu constante 

uso, casos de resistência farmacológica têm sido descritas na literatura, como as elencadas a 

seguir: o primeiro problema associado a resistência é relacionado ao seu próprio mecanismo 

de ação, que é agir sobre o DNA citenoplástico, interferindo na manutenção de todas as etapas 

envolvidas na replicação do parasito. Neste sentido, as cepas brasileiras se adaptaram e 

perderam o cinetoplasto como um mecanismo de resistência a ação do fármaco (VENTURA 

et al., 2002), o que contribui para a sua baixa eficácia em infecções naturais (MOTI et al., 

2015) e experimentais (BALDISSERA et al., 2014). O segundo problema está associado a 

expressão de um gene, o gene TeDR40, que tem a expressão aumentada em 1000 vezes em 

parasitos resistentes ao aceturato de diminazeno (WITOLA et al., 2005). 

Além da resistência farmacológica, a toxicidade também tem sido considerada outra 

problemática associada ao uso do aceturato de diminazeno desde o ano de 1981. Estudo 

conduzido por Homeida et al. (1981) observou que camelos tratados com aceturato de 

diminazeno na dose terapêutica (3,5 mg kg-1) e pela via indicada (intramuscular) apresentaram 

sinais aparentes de intoxicação devido a salivação e convulsões. Além disso, estes autores 

observaram aumento de biomarcadores hepáticos e renais, sugerindo dano no fígado e rins. 

Neste estudo, devido a ineficácia do protocolo terapêutico, a dose foi aumentada para 10 e 

40 mg kg-1, o que causou congestão e focos hemorrágicos nos tecidos hepático e renal, bem 

como a morte do animal tratado na maior dose. Além da toxicidade hepática e renal, estudo 

conduzido por Han, Yoon e Hyun (2014) demonstrou que o tratamento com aceturato de 

diminazeno em cães infectados com Babesia sp. causou ataxia e lesões no cerebelo dois dias 

pós-tratamento, sendo diagnosticado com encefalopatia cerebelar causada por intoxicação 

com aceturato de diminazeno. Além dos efeitos tóxicos observados no tratamento de casos de 

infecções naturais, várias evidências têm demonstrado os efeitos danosos em modelos 
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experimentais. Utilizando o fármaco de nome comercial Berenil® (aceturato de diminazeno) 

foram observados efeitos genótoxicos em células somáticas e germinativas de camundongos 

tratados nas doses terapêuticas de 3,5 e 7,0 mg kg-1 durante 1, 3 e 5 dias consecutivos pela via 

intraperitoneal. De forma similar, Baldissera et al. (2016c) observaram danos no ácido 

desoxirribonucleico (ADN) de células hepáticas, cardíacas e esplênicas através do aumento da 

frequência de dano e do índice de dano ao material genético destas células em ratos tratados 

com Ganaseg® (aceturato de diminazeno) na dose de 3,5 mg kg-1 via intramuscular. Também, 

estudo conduzido por Baldissera et al. (2017) demonstrou que uma única dose de aceturato de 

diminazeno (3,5 mg kg-1) em ratos causa efeitos citotóxicos através da redução da viabilidade 

celular de hepatócitos, bem como efeitos genótoxicos devido a alterações cromossômicos em 

linfócitos, após 7 e 21 dias de tratamento.  

O tratamento com um fármaco com elevada resistência e toxicidade tem demonstrado, 

como esperado, baixa eficácia terapêutica. Estudo realizado por Tuntasuvan et al. (2003) com 

o uso desse medicamento em equinos e mulas experimentalmente infectados com T. evansi 

demonstrou ser eficaz somente na primeira aplicação realizada, eliminando os parasitos do 

sangue periférico algumas horas após a aplicação. Porém, no segundo tratamento, 50% dos 

equinos e 25 % das mulas continuaram positivos para T. evansi. Além disso, esse 

medicamento demonstrou toxicidade após a administração. Estudo realizado por Doyle et al. 

(2007), utilizando ratos Wistar experimentalmente infectados com T. evansi e tratados com 

dose única de aceturato de diminazeno (3,5 mg kg-1 via intramuscular), demonstrou que os 

tripanossomas foram eliminados da corrente sanguínea em até dois dias, porém, após 15 a 30 

dias ocorria a recidiva da parasitemia. Com base nessas evidências, o aceturato de diminazeno 

é capaz de eliminar os tripanossomas presentes na circulação, mas há um mecanismo que 

protege o protozoário contra a ação farmacológica. 

O reaparecimento dos tripanossomas na corrente sanguínea tem sido associado a 

passagem dos protozoários pela BHE, considerada um mecanismo de escape contra a ação do 

fármaco. O T. evansi possui a capacidade de atravessar a BHE através do sistema plasmina-

plasminogênio e se aloja no cérebro, local de refúgio do parasito, uma vez que aceturato de 

diminazeno não atravessa a BHE ou em quantidades suficientes para eliminar o protozoário 

(MASOCHA; ROTTENBERG; KRISTENSSON, 2007). Após a eliminação do fármaco 

(aproximadamente 21 dias) os parasitos reinvadem a circulação causando a recidiva da 

doença. Devido as recidivas, novos tratamentos com doses superiores precisam ser realizados, 

o que também contribui para o surgimento de resistência e casos de toxicidade. 
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Com base em todas as evidências acima citadas, a busca por terapias alternativas 

utilizando compostos naturais, como o nerolidol (MOHD-SHUKRI; ZAINAL-ABIDIN, 

2011), podem ser consideradas uma interessante abordagem na busca de um tratamento 

alternativo eficaz e não tóxico. 

2.2 PRODUTOS NATURAIS NO TRATAMENTO DAS TRIPANOSSOMOSES 

As doenças parasitárias causadas por protozoários do sangue têm um enorme impacto 

social, econômico e na saúde pública, que quando associados a falta de vacinas e a resistência 

farmacológica, torna vital o desenvolvimento de fármacos eficazes na prevenção e cura dessas 

infecções (ANDREWS; FISHER; SKINNER-ADAMS, 2014). Como a quimioterapia é 

fundamental para o tratamento dessas doenças e existem graves limitações nas terapias atuais, 

o uso de produtos naturais ou compostos naturais isolados são considerados uma promissora 

fonte para o controle e eliminação destas doenças (NDJONKA et al., 2013; SCOTTI et al., 

2016; HERRERA-RUEDA et al., 2017; SOOSAREI et al., 2017). Neste sentido, estudo 

conduzido por Newman e Cragg (2016) revelou que 25 % dos fármacos aprovados para uso 

na medicina (humana e veterinária) pertencem a produtos naturais, enquanto 20 % são 

moléculas sintéticas baseadas em produtos naturais. Além disso, vale ressaltar que dos 

16 medicamentos antiparasitários aprovados pelas autoridades de saúde entre 1981 e 2014, 44 

% são produtos naturais ou derivados de produtos naturais. 

Atualmente, um grande número de estudos tem demonstrado a ação de compostos 

naturais isolados de plantas no combate as tripanossomoses africanas (AYYARI et al., 2014; 

GRESSLER et al., 2015; HEMMATI; SERADJ, 2016). Neste sentido, nosso grupo de 

pesquisa tem focado a atenção no estudo de compostos naturais com potencial ação 

tripanocida contra o T. evansi. Com isso, alguns compostos têm demonstrado promissores 

resultados in vitro e in vivo, onde podemos destacar o uso da curcumina (GRESSLER et al., 

2015), α-terpinen (BALDISSERA et al., 2016d) e α-pineno e β-cariofileno (AMARAL et al., 

2017). Baseado nos estudos acima citados e na necessidade de desenvolvimento de novas 

opções terapêuticas, compostos naturais isolados podem ser considerados promissores agentes 

tripanocida, abrindo perspectiva para a descoberta de novos fármacos de origem natural no 

tratamento do T. evansi, como o uso do nerolidol (MOHD-SHUKRI; ZAINAL-ABIDIN, 

2011).  
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2.3 NEROLIDOL 

Nerolidol (3,7,11-trimetil-1,6,10-dodecatrien-3-ol) (C15H26O), também conhecido 

como peruviol, é um sesquiterpeno presente na forma de dois isômeros (cis-nerolidol e trans-

nerolidol) (Figura 6). Este composto é frequentemente incorporado em cosméticos (shampoos 

e perfumes) e em produtos não cosméticos (detergentes e limpadores), sendo amplamente 

utilizado na indústria de alimentos como um potencializador do sabor (LAPCZYNSKI et al., 

2008). O nerolidol pode ser encontrado em óleos essenciais obtidos das partes aéreas, folhas, 

hastes, flores, raízes, sementes, frutos, galhos e resinas de diferentes plantas, como Piper 

aleyreanum (LIMA et al., 2012), Piper claussenianum (CURVELO et al., 2014), Zornia 

braziliensis (COSTA et al., 2015), Magnolia denudata (WANG et al., 2016) e Piper aduncum 

(CEOLE; CARDOSO; SOARES, 2017),  sendo a técnica de hidrodestilação usando aparelho 

tipo Clevenger o principal método de extração (CHAN et al., 2016).  

 

Figura 6 – Estrutura química da mistura racêmica de nerolidol 

 

Fonte: Domínio público (Sigma-Aldrich). 

 

O uso de óleos essenciais onde o nerolidol é o composto majoritário, ou onde o mesmo 

é um dos principais componentes, tem atraído atenção dos pesquisadores devido as diversas 

atividades biológicas e farmacológicas (CHAN et al., 2016). No interesse em particular, 

citaremos aqui as atividades biológicas de óleos essenciais que contem nerolidol na sua 

composição química relacionadas apenas a ação antiparasitária contra tripanossomatídeos 

(Tabela 1).  
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Tabela 1 – Atividades biológicas de óleos essenciais que contem nerolidol na sua composição 

química relacionadas a ação antiparasitária contra tripanossomatídeos 

Parasito Planta Isômero  Resultado Referência 

Trypanosoma 

brucei 

Folhas de 

Strychnos 

spinosa. 

Trans-nerolidol 
IC50 de 1.7 

µg/mL 

HOET, 

STEVIGNY e 

HÉRENT 

(2006) 

Trypanosoma 

brucei 

Partes aéreas de 

Leonotis 

ocymifolia 

Cis-nerolidol 
IC50 de 15.78 

µg/mL 

NIBRET e 

WINK (2010) 

Leishmania 

donovani 

Folhas de 

Baccharis 

dracuntifolia 

Trans-nerolidol 
IC50 de 42 

µg/mL 

PARREIRA 

et al. (2010) 

Leishmania 

amazonensis 

Folhas de Piper 

claussenianum 

Mistura 

racêmica 

42 % de 

inibição no 

número de 

macrófagos 

infectados 

MARQUES 

et al. (2011) 

 

Os efeitos antiparasitários dos óleos essenciais que contem nerolidol, bem como as 

outras atividades biológicas descritas na literatura, despertaram o interesse da comunidade 

científica na possível utilização deste composto de forma isolada. Uma ampla gama de 

propriedades terapêuticas têm sido descritas na literatura, com destaque para o efeito 

neuroprotetor (50 mg kg-1) contra inflamação e estresse oxidativo em um modelo de doença 

de Parkinson induzida por rotenona (JAVED et al., 2016).  Além disso, os efeitos 

neuroprotetores contra o estresse oxidativo e prejuízo comportamental (prevenção da 

atividade depressora e prejuízo de memória) em um modelo de epilepsia induzida com 

pentilenotetrazol foram observados em camundongos tratados com nerolidol nas doses de 

12,5; 25 e 50 mg kg-1 (KAUR; PAHWA; GOEL, 2016). Os efeitos benéficos deste composto 

também já foram observados em um modelo de dano ao sistema reprodutivo de ratos machos 

induzidos com tioacetamida, onde o nerolidol na dose de 100 mg kg-1 foi capaz de reverter o 

prejuízo nos parâmetros espermáticos (concentração e motilidade) e o dano histopatológico 

testicular (CELIK et al., 2016). Recente estudo conduzido por Zhang et al. (2017) demonstrou 

que as doses de 100 e 200 mg kg-1 de nerolidol foram capazes de proferir proteção contra um 

modelo de dano renal agudo induzido por lipopolissacarídeo em ratos. Por fim, estudo in vitro 

demostrou o potencial do nerolidol (100 – 250 µM) na terapia do carcinoma hepatocelular 

humano através da modulação molecular de alvos chaves na sobrevivência e proliferação 

deste tipo de câncer (BIAZI et al., 2017).  
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Quando relacionado a atividade antiparasitária, o nerolidol também tem demonstrado 

uma ampla gama de efeitos benéficos. Estudo conduzido por Arruda et al. (2005) demonstrou 

a atividade leishmanicida in vitro contra as formas promastigotas de L. amazonensis, 

L. braziliensis e L. chagasi com IC50 de 85, 74 e 75 µM, respectivamente. Além disso, o 

tratamento também apresentou efeito leishmanicida sobre a forma amastigota de 

L. amazonensis com IC50 de 67 µM. O mecanismo de ação é relacionado a inibição da 

atividade da enzima farnesil difosfato sintase, uma enzima essencial na biossíntese de 

ergosterol, um componente da membrana celular do protozoário. Devido aos promissores 

resultados in vitro, o estudo in vivo através de um tratamento tópico usando pomadas 

contendo nerolidol (10 %) durante 4 semanas ou via intraperitoneal (100 mg kg-1) durante 

12 dias foram realizados. Os autores observaram uma redução significativa no tamanho da 

lesão de pele em ambos os tratamentos, mas o acompanhamento a longo prazo mostrou que a 

doença não foi curada. Recentemente, outro estudo demonstrou o efeito leishmanicida do 

nerolidol. Através de teste in vitro, o nerolidol apresentou IC50 de 74.3 e 47.5 µg mL-1 contra 

as formas promastigotas e amastigotas de L. braziliensis, respectivamente. Utilizando a 

técnica de microscopia eletrônica de varredura, os autores observaram que o nerolidol foi 

capaz de causar encolhimento e arredondamento do corpo celular das formas promastigotas 

de L. braziliensis. Quando utilizada a técnica de microscopia eletrônica de transmissão, foi 

possível observar vacuolização do citoplasma, condensação da cromatina e inchaço e 

desorganização da mitocôndria nas formas promastigotas de L. braziliensis tratadas com 

nerolidol. O mecanismo de ação não foi elucidado, mas parece estar envolvido com alterações 

da permeabilidade da membrana (CEOLE; CARDOSO; SOARES, 2017). 

Estudo conduzido por Aboulaila et al. (2010) revelou a ação in vitro do nerolidol 

contra diferentes espécies de Babesia, um protozoário de sangue que infecta hemácias. O 

crescimento das espécies Babesia bovis, B. bigemina, B. ovata e B. caballi foram inibidos 

pelo nerolidol, com IC50 de 21, 30, 27 e 23 µM, respectivamente. Além disso, as culturas 

contendo os parasitos foram utilizados para avaliar possíveis alterações morfológicas. Com 

isso, os autores observaram que o nerolidol causou inchaço e degeneração dos parasitos 

quando comparado ao grupo controle. No entanto, o estudo in vivo revelou que o nerolidol 

não é eficaz no controle da infecção da Babesia microti usando camundongos como modelo 

experimental. A atividade anti-malária do nerolidol foi recentemente descrita na literatura. 

Após um tratamento via oral por 15 dias consecutivos na dose de 2000 mg kg-1 (divididos em 

duas doses de 1000 mg kg-1 dia), o nerolidol foi capaz de inibir a parasitemia em 99 % até o 

14 º dia pós-infecção. Ao final do experimento (30 dias pós-infecção), a taxa de sobrevivência 
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foi de 90 % nos animais tratados quando comparado ao controle positivo (16 % de 

sobrevivência) (SAITO et al., 2016).  

O estudo conduzido por Mohd-Shukri e Zainal-Abidin (2011) revelou pela primeira 

vez a ação tripanocida do nerolidol (mistura racêmica de 40 % de cis-nerolidol e 55 % de 

trans-nerolidol) contra o T. evansi. Estes autores testaram cinco diferentes protocolos 

terapêuticos formado por três grupos tratados antes da infecção (1, 3 e 5 dias antes da 

infecção) e dois grupos tratados depois infecção (5 minutos e 3 dias depois da infecção) 

seguido de mais 30 dias de tratamento na dose de 100 µL contendo 8.8 µg/mL por via oral 

utilizando camundongos como modelo experimental. Os autores observaram que o 

pré-tratamento 5 dias antes da infecção apresentou o melhor resultado entre os protocolos 

testados, sendo capaz de aumentar o período pré-patente e o tempo de sobrevivência quando 

comparado ao controle positivo (animais infectados e não tratados). Utilizando a técnica de 

microscopia eletrônica, os autores observaram que o nerolidol foi capaz de causar rigidez e 

perda da membrana ondulante do parasito a partir do dia 25 pós-tratamento, causando sua 

desfiguração total a partir do dia 27 pós-tratamento (Figura 7).  

 

Figura 7 – Alterações morfológicas na estrutura do parasito causadas pelo nerolidol. (A) 

Grupo controle; (B) perda da membrana ondulante (*) após 23 dias de tratamento 

e (C) desfiguração total do protozoário (seta) após 30 dias de tratamento 

 

Fonte: Adaptado de Mohd-Shukri e Zainal-Abidin (2011). 

 

Os autores acreditam que o nerolidol seja capaz de inibir a síntese de peptideoglicanos, 

uma molécula necessária para a construção da membrana celular do T. evansi. Embora tenha 

causado alterações morfológicas associadas a desfiguração total do parasito, o tratamento não 

apresentou eficácia curativa. Baseado neste fato, nós acreditamos que a ausência de eficácia 

curativa do nerolidol esteja associada a não passagem do fármaco pela BHE, ou seja, a não 

eliminação dos protozoários localizados no SNC. Desta maneira, após o término do 

tratamento, os protozoários localizados no SNC possivelmente reinvadiram a circulação, 

causando a recidiva da doença e a morte dos animais.  
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Neste contexto, estratégias que permitam a passagem do nerolidol pela BHE podem 

ser consideradas uma interessante abordagem terapêutica, e a nanotecnologia poder se 

considerada uma dessas abordagens terapêuticas, pois melhora a permeabilidade dos fármacos 

pela BHE (WONG; WU; BENDAYAN, 2012).  

2.4 NANOTECNOLOGIA 

A nanotecnologia tem sido considerada como a ciência e a engenharia envolvidas no 

design, síntese, caracterização e aplicação de materiais que possuem uma organização 

funcional em escala nanométrica (10-9) (SILVA, 2010). A redução no tamanho das partículas 

em uma escala nanométrica aumenta a proporção da área superficial, o que, 

consequentemente, aumenta a reatividade das partículas e pode gerar alterações nas 

propriedades farmacológicas dos medicamentos (NEETHIRAJAN; JAYAS, 2010). No campo 

da medicina, a nanotecnologia tem sido aplicada para que os fármacos possam ser entregues 

aos sítios alvo no momento certo, em níveis adequados e com uma cinética de liberação 

apropriada, o que melhora consideravelmente o tratamento do câncer (LI et al., 2017), do 

vírus da imunodeficiência humana (NAIR et al., 2016) e em diversas infecções parasitárias 

causadas por parasitos pertences a família Trypanosomatidae, como:  T. cruzi (ABRIATTA 

et al., 2017), L. donovani (DAS et al., 2017) e T. evansi (GRESSLER et al., 2015). De acordo 

com estes autores, o uso desta tecnologia pode ser considerada uma importante abordagem 

terapêutica no tratamento destas patologias. 

Diferentes nanoestruturas têm sido utilizadas para melhorar a eficácia terapêutica dos 

fármacos, tais como: nanocápsulas, nanoesferas, nanopartículas lipídicas sólidas, 

nanocápsulas lipídicas, lipossomas, micelas e dendrímeros (SANTANDER-ORTEGA et al., 

2017). Os principais objetivos na concepção destas nanoestruturas, como sistema de entrega 

de fármaco, são com a intenção de controlar o tamanho das partículas, as propriedades da 

superfície e a liberação do agente farmacológico no sítio de ação, a fim de alcançar a ação 

específica do fármaco com uma taxa terapêutica e um regime de dose adequados (ZHOU 

et al., 2015). Além disso, outros fatores como o aumento da solubilidade, redução de efeitos 

tóxicos, aumento da vida útil e proteção contra ação da degradação enzimática tem sido 

associados ao aumento da eficácia terapêutica dos fármacos, principalmente quando utilizados 

pela via oral (NAIR et al., 2016). 

Vários estudos consideram a nanotecnologia uma das mais interessantes e eficazes 

vias de entrega de fármacos ao sistema cerebral, pois permitem a passagem do fármaco pela 
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BHE (WONG; WU; BENDAYAN, 2012; NAIR et al., 2016; SANTANDER-ORTEGA et al., 

2017; SILVA, 2017). A interação destas nanoestruturas com a BHE é uma complexa relação 

entre as propriedades destas nanoestruturas (tamanho e solubilidade) e características 

biológicas teciduais (BOBO et al., 2016). O tamanho das nanoestruturas exerce um efeito 

importante na interação com o meio biológico. É conhecido que nanoestruturas com tamanho 

entre 20-200 nm possuem capacidade de atravessar a BHE quando administradas pela via oral 

(MISTRY; STOLNIK; ILLUM, 2015). Além disso, as características relacionadas a 

solubilidade também exercem um efeito para a passagem dos fármacos pela BHE. Neste 

sentido, o uso do polissorbato 80 (surfactante) tem sido considerada uma alternativa para 

alterar a solubilidade dos fármacos, tornando-os lipossolúveis (KURAKHMAEVA et al., 

2009), visto que fármacos altamente lipossolúveis são capazes de atravessar a BHE e atingir o 

SNC (ALAM et al., 2010). Uso de nanoestruturas sintetizadas com polissorbato 80 utilizadas 

para entrega de fármacos no SNC tem sido amplamente descritas na literatura, como o uso do 

metrotexato, dalargina, temozolomida, lamivudina e zidovudina carreado em nanopartículas 

poliméricas (ALYAUTDI et al., 1995; GAO; JIANG, 2006; KUO; CHEN, 2006; TIAN et al., 

2011).  

No interesse em particular deste estudo, as nanoesferas são sistemas formados por 

matrizes poliméricas onde o fármaco fica frequentemente distribuído de forma homogênea no 

interior da matriz, ou ainda disperso ou adsorvido a superfície da nanoesfera, sendo libertados 

por difusão (Figura 8) (STEICHEN; CALDORERA-MOORE; PEPPAS, 2013).  

 

Figura 8 – Formas em que o princípio ativo pode ficar estruturado em uma nanoesfera 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Este tipo de nanoestrutura oferece alta estabilidade e proteção contra degradação 

enzimática e efeitos ácidos do pH, tornando uma interessante alternativa em tratamentos 

realizados pela via oral (SHUKLA; PATRA; DUBEY, 2012). Embora constituam um dos 
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principais nanocarreadores investigados para a entrega de fármacos 

(SANTOS-MAGALHÃES; MOSQUEIRA, 2010), as nanoesferas são pouco estudadas em 

relação ao tratamento de doenças parasitárias. Existem apenas 4 relatos de fármacos 

associados a nanoesferas no tratamento de doenças parasitárias, sendo todas associadas a 

atividade leishmanicida, uma doença causada por um protozoário de sangue da mesma família 

do T. evansi. 

Em estudo publicado por Fusai et al. (1997), foi possível observar que nanoesferas 

foram capazes de potencializar em 13 vezes a eficácia terapêutica do fármaco pentamidina em 

camundongos experimentalmente infectados com Leishmania major, sendo capaz de causar 

alterações estruturais nas formas amastigotas do parasito após 3 doses a 0.17 mg kg-1 via 

intraperitoneal. Os autores concluíram que a pentamidina associada a nanoesferas constitui 

uma interessante área para o tratamento da leishmaniose visceral. Mais recentemente, estudo 

conduzido por Espuelas et al. (2002) demonstrou a atividade leishmanicida in vitro de 

nanoesferas de anfotericina B contra a forma amastigota L. donovani. Os autores concluíram 

que as nanoesferas de anfotericina B melhoraram a ação leishmanicida quando comparada ao 

fármaco livre devido a capacidade de interagir com o ergosterol, um componente da 

membrana plasmática do parasito. Estudo conduzido por Veera, Vobalaboina e Ali (2009) 

verificou que camundongos infectados experimentalmente com L. donovani e tratados com 

uma dose única (5 mg kg-1; via intravenosa) de nanoesferas contendo anfotericina B foi capaz 

de reduzir em 90 e 95 % a carga parasitária no fígado e baço, respectivamente. Os autores 

concluíram que este tratamento pode ser considerado uma nova abordagem no tratamento da 

leishmaniose, uma vez que apresentou melhor efeito leishmanicida que o fármaco de escolha 

no tratamento. De forma similar, estudo conduzido por Costa-Lima et al. (2014) revelou que 

uma dose única (1 mg kg-1; via intravenosa) de nanoesferas contendo anfotericina B foi capaz 

de reduzir em 98 e 90 % a carga parasitária de Leishmania infantun no fígado e baço, 

respectivamente. Quando tratado com três doses (1 mg kg-1; via intravenosa), a nanoesfera 

contendo anfotericina B foi capaz de reduzir em 98 e 99 % a carga parasitária de L. infantun 

no fígado e baço, respectivamente. 

A escassez de estudos utilizando fármacos associados a nanoesferas no tratamento de 

doenças parasitárias, os interessantes resultados dos poucos estudos publicados demonstrando 

a capacidade dos fármacos quando associados a nanoesferas no tratamento de uma doença 

causada por um protozoário de sangue, e os promissores resultados da associação da 

nanotecnologia aos produtos naturais, levaram a escolha da utilização de nanoesferas de 

nerolidol na tentativa de melhorar a eficácia terapêutica deste composto. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Este estudo teve por objetivo avaliar o potencial uso do nerolidol livre ou 

nanoencapsulado no tratamento da tripanossomose causada pelo T. evansi. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar o efeito tripanocida in vitro e in vivo do nerolidol livre e nanoencapsulado 

sobre o T. evansi. 

 Avaliar se a nanotecnologia é capaz de melhorar a eficácia terapêutica do nerolidol 

em camundongos experimentalmente infectados. 

 Avaliar se o nerolidol nanoencapsulado é capaz de atravessar a BHE e eliminar os 

protozoários alojados no cérebro usando camundongos como modelo 

experimental. 
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4 ARTIGOS 

4.1 ARTIGO I 

O artigo I relata a atividade tripanocida in vitro e in vivo do nerolidol livre e 

nanoencapsulado contra T. evansi. O potencial uso destes tratamentos foram testados através 

de um teste in vitro avaliando o número de protozoários vivos 1, 3, 6 e 9 h após início do 

ensaio. Além disso, um tratamento via oral em camundongos experimentalmente infectados 

por T. evansi avaliou o período pré-patente, longevidade, mortalidade e eficácia terapêutica.   
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4.2 ARTIGO II 

O artigo II relata se a nanotecnologia foi capaz de permitir a passagem do nerolidol 

pela BHE e eliminar os protozoários alojados no SNC. Para isso, os níveis sorológicos e 

cerebrais de nerolidol foram quantificados por cromatografia líquida de alta performance. 

Além disso, uma técnica de biologia molecular foi utilizada para avaliar a presença ou não do 

parasito no tecido cerebral.  

 

 



39 

 



40 

 



41 

 



42 

 



43 

 



44 

 



45 

 



46 

 

 



47 

 

5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tratamento com nerolidol livre foi capaz de aumentar a longevidade dos animais 

infectados quando comparado ao grupo controle positivo, mas não apresentou eficácia 

curativa, corroborando dados já publicados na literatura. A associação do nerolidol a 

nanotecnologia foi capaz de melhorar a eficácia terapêutica do nerolidol, apresentando 

eficácia curativa duas vezes superior quando comparada ao aceturato de diminazeno. Além 

disso, nossos achados também corroboram o alto índice de falha terapêutica associado ao uso 

do aceturato de diminazeno.  

Usando a técnica de cromatografia liquida de alta eficiência, foi possível observar que 

o tratamento com nerolidol na forma livre não foi capaz de ultrapassar a BHE, o que pode ter 

contribuído para a ausência de eficácia curativa, o que confirma nossa hipótese que este 

tratamento não foi capaz de eliminar os protozoários localizados no SNC. O principal achado 

deste estudo foi que a utilização do nerolidol carregado em nanoesferas foi capaz de 

atravessar a BHE e eliminar os parasitos localizados no SNC, que é demonstrado pela 

ausência do T. evansi no tecido cerebral utilizando a técnica de PCR. 

Por fim, a nanotecnologia pode ser considerada uma importante abordagem para 

melhorar a eficácia terapêutica de vários princípios ativos, permitindo a eliminação do 

T. evansi do SNC, uma área conhecida como refúgio do parasito e razão de falhas 

terapêuticas.  
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