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RESUMO 

 

A toxoplasmose, causada pelo protozoário intracelular obrigatório Toxoplasma gondii, é uma 

doença cosmopolita que atinge um terço da população mundial. Tipicamente a infecção pelo T. 

gondii é assintomática em indivíduos imunocompetentes, no entanto, várias manifestações 

clínicas podem acometer, sobretudo indivíduos imunocomprometidos e infectados 

congenitamente, levando a consequências fatais, o que torna essa doença um importante 

problema de saúde pública. Embora existam medicamentos para o tratamento da toxoplasmose, 

estes apresentam eficácia limitada e graves efeitos colaterais, tornando essencial a busca de 

novas terapias, com melhor perfil de segurança. Neste contexto, o objetivo do estudo foi avaliar 

in vitro o potencial anti-toxoplásmico do extrato etanólico, frações acetato de etila e aquosa, 

óleo essencial e do α-bisabolol isolado de Siparuna guianensis. Foi realizado teste de 

viabilidade celular utilizando fibroblastos murinos NIH/3T3, pelo método colorimétrico de 

MTT. A atividade anti-toxoplásmica foi avaliada por meio do ensaio da β-galactosidase em 

duas condições experimentais diferentes, utilizando parasitos da cepa RH-2F1 de T. gondii. As 

amostras foram testadas em diferentes concentrações variando de 15 a 500 µg/mL, sendo 

utilizado como controle negativo meio RPMI e como controle positivo a enrofloxacina. 

Verificou-se que o extrato etanólico e a fração acetato de etila apresentaram atividade citotóxica 

frente aos fibroblastos nas maiores concentrações analisadas (250 e 500 µg/mL) e o óleo 

essencial na concentração de 500 µg/mL. Para as demais concentrações, nenhuma apresentou 

efeito citotóxico significativo, sugerindo que a planta seja bem tolerada pelo organismo. Na 

avaliação da proliferação intracelular do parasito quando o tratamento foi realizado após a 

infecção celular, observou-se que os compostos da S. guianensis controlaram parcialmente o 

parasitismo, sendo que apenas a fração acetato de etila demonstrou capacidade toxoplasmicida 

relevante, apresentando valor de IC50 de 77,21 µg/mL. Em contraste, a fração aquosa e o óleo 

essencial, apresentaram nenhum efeito tóxico contra o parasito, indicando que estes não são 

uma boa alternativa terapêutica. Verificou-se que o efeito inibitório do parasitismo foi mais 

significativo no pré-tratamento dos parasitos antes da infecção celular, evidenciando um efeito 

direto sobre o parasito. Em conclusão, os resultados indicam utilização favorável da S. 

guianensis, especialmente da fração acetato de etila como terapia alternativa da toxoplasmose, 

devido a sua baixa citotoxidade, sua ação direta contra o parasito, além do seu efeito 

concentração-dependente, porém estudos futuros utilizando modelos de infecção parasitária in 

vivo e identificação dos princípios ativos da planta são necessários. 

 

Palavras-chave: Alfa bisabolol; Atividade antiparasitária; Toxoplasma gondii; Siparuna 

guianensis. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Toxoplasmosis, a result of the obligate intracellular protozoan Toxoplasma gondii, is a 

cosmopolitan disease that affects the character of the world population. Typically T. gondii 

infection is asymptomatic in immunocompetent examples, however, several manifestations 

could be more severe, immunocompromised and infected congenitally, leading to fatal 

consequences, the major public health problem. The treatment of toxoplasmosis is the treatment 

of toxoplasmosis, the effects of toxoplasmosis, such as stuff based on the density lipids, making 

essential profile for security. This study evaluates in vitro the anti-toxoplasmic potential of the 

ethanolic extract, ethyl acetate and aquatic fractions, essential oil and bisabolol isolated from 

Siparuna guianensis. Cell viability tests using NIH/3T3 murine fibroblasts were performed by 

the MTT colorimetric method. Anti-toxoplasmatics were evaluated using the β-galactosidase 

assay in two experimental conditions using T. gondii strain RH-2F1. Samples were tested in 

different variables of 15 to 500 μg/mL, while the testosterone assayed in the test ranged from 

15 to 500 μg/mL. It was verified that ethanolic extract and a fraction of euphyl acetate of 

cytometic activity against the fibroblasts in the highest concentrations analyzed (250 and 500 

μg/mL) and the essential oil in the concentration of 500 μg/mL. For the other calories, some 

have a significant cytotoxic effect, suggesting that the plant is well tolerated by the body. In the 

intracellular proliferation of the parasite when the treatment was carried out after the cellular 

activation, the control of the progesterone control and the parasitism was observed, being that 

only a fraction of standard of acetate demonstrated capacity of relevant toxoplasmosis, 

presenting IC50 value of  77,21 μg/ml. In contrast, the aqueous fraction and the essential effect, 

the thermal effect against the parasite, are not a therapeutic alternative. It was verified that the 

inhibitory effect of the parasitism was more significant in the pre-treatment of the parasites 

before the cellular infection, evidencing a direct effect on the parasite. According to protocol 

specifications, in order to allow the use of data, according to their implications, in vivo parasitic 

infection models and identification of the major plant components are required. 

 

Keywords: Alpha bisabolol; Antiparasitic activity; Toxoplasma gondii; Siparuna guianensis. 
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1 INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Toxoplasma gondii é um protozoário intracelular obrigatório causador da toxoplasmose, 

uma das zoonoses mais difundidas no mundo (FLEGR et al., 2014; KRUEGER et al., 2014). A 

espécie T. gondii pertence ao Filo Apicomplexa, Classe Sporozoa, Subclasse Coccidia, Ordem 

Eucoccidiida, Subordem Eimeriina, Família Sarcocystidae e Gênero Toxoplasma (REY, 2011).  

T. gondii infecta a maioria dos animais de sangue quente, como aves, roedores e 

humanos, os quais são caracterizados como seus hospedeiros intermediários, e utiliza gatos 

domésticos e selvagens da família Felidae como seus hospedeiros definitivos (ROBERT-

GANGNEUX; DARDÉ, 2012; FERREIRA et al., 2013; KRUEGER et al., 2014). 

Estima-se que a toxoplasmose afeta cerca de 30% a 50% da população mundial 

(MONTAZERI et al., 2017). No entanto, sabe-se que as prevalências variam amplamente entre 

países (de 10 a 80%), sendo mais elevada em regiões tropicais com clima úmido e quente, 

especialmente quando associada à precárias condições de saneamento básico e hábitos 

culturais, em que o consumo de carne crua ou malcozida é comum (ROBERT-GANGNEUX; 

DARDÉ, 2012, FLEGR et al., 2014).  

A transmissão dessa enfermidade ocorre pela ingestão de oocistos infectantes, 

comumente adquiridos através do contato com solo ou água e alimentos contaminados com 

fezes de gatos, através do consumo de carne crua ou mal cozida contendo bradizoítos ou via 

transplancentária por taquizoítos que podem infectar o feto durante a gestação (KAWAZOE; 

MINEO, 2011; FERREIRA et al., 2013).  

Geralmente, a infecção pelo T. gondii é assintomática em indivíduos imunocompetentes 

e raramente requer terapia medicamentosa.  No entanto, indivíduos imunocomprometidos 

(transplantados, portadores de HIV ou submetidos a quimioterápicos) podem desenvolver 

quadros clínicos graves, levando à morte (AMENDOEIRA; CAMILLO-COURA, 2010; 

ALDAY; DOGGETT, 2017). Em gestantes, as manifestações clínicas no feto varia de doença 

subclínica a grave, dependendo do trimestre da gestação em que a mãe foi infectada (JOINER; 

DUBREMETZ, 1993; AMENDOEIRA, CAMILLO-COURA, 2010; BARBOSA et al., 2015).  

O tratamento mais comum para toxoplasmose preconizado pelo Ministério da Saúde é 

realizado com pirimetamina associado a sulfadiazina (BRASIL, 2010), essas drogas são 

inibidoras de enzimas importantes para a biossíntese de pirimidina no parasito (VILLENA et 

al., 1998; SEPÚLVEDA-ARIAS; VELOZA; MANTILLA-MURIEL, 2014). Devido ao fato 

dessas drogas apresentarem uma eficácia limitada e efeitos adversos, outros compostos estão 

sendo pesquisados como tratamento alternativo para esta infecção, dando destaque a algumas 
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plantas medicinais que possuem atividades anti-inflamatórias e antiprotozoários 

(SEPÚLVEDA-ARIAS; VELOZA; MANTILLA-MURIEL, 2014, BARBOSA et al., 2015; 

NASR et al., 2016). 

S. guianensis e o alfa bisabolol vem sendo utilizados como alvo de estudos para 

diferentes fins terapêuticos, inclusive no tratamento de classes distintas de protozoários, com 

resultados promissores (TEMPONE et al., 2005; ROTTINI et al., 2015; ANDRADE et al., 

2016). Sendo assim, podem se tornar opções no tratamento da toxoplasmose, uma vez que se 

tratam de produtos naturais, de baixo custo e que minimizam o desenvolvimento de efeitos 

adversos, demonstrando vantagens em relação aos medicamentos comercializados. 

 

1.1 Aspectos gerais da toxoplasmose 

 

1.1.1 Morfologia do T. gondii 

 

T. gondii pode ser encontrado em diferentes tecidos e células (com exceção dos 

eritrócitos) e em líquidos orgânicos (saliva, leite, esperma, líquido peritoneal). Dessa forma, o 

parasito apresenta uma morfologia múltipla, a depender do seu hábitat e do estágio evolutivo 

(KAWAZOE; MINEO, 2011; PRADO et al., 2011).  

Existem três estágios infecciosos do T. gondii durante o ciclo biológico: taquizoíto 

invasivo de divisão rápida, bradizoíto de divisão lenta nos cistos teciduais e o esporozoíto de 

estágio ambiental, protegido dentro de um oocisto (DUBEY; LINDSAY; SPEER, 1998; 

KAWAZOE; MINEO, 2011; ROBERT-GANGNEUX; DARDÉ, 2012). Essas formas 

evolutivas possuem organelas citoplasmáticas características do filo Apicomplexa, no qual 

estão incluídos outros patógenos de importância médica, como o Plasmodium spp., agente 

causador da malária, e o Cryptosporidium spp., agente causador de diarreias graves 

(OLIVEIRA, 2007; SOUZA et al., 2010). 

O filo Apicomplexa tem como característica a presença do complexo apical, constituído 

de elementos do citoesqueleto, como os anéis polares, microtúbulos subpeliculares e o conóide, 

e de organelas secretórias especializadas, como os micronemas, roptrias e grânulos densos, 

como demonstrado na Figura 1 (MORRISSETTE; SIBLEY, 2002; SOUZA et al., 2010; 

KAWAZOE; MINEO, 2011). 
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A primeira forma de T. gondii a ser descrita foi o taquizoíto e o seu aspecto morfológico 

em forma de arco (toxon=arco), deu nome ao gênero Toxoplasma (KAWAZOE; MINEO, 

2011). Tal forma apresenta uma região anterior afilada e a região posterior arredondada, 

medindo aproximadamente 6 µm de comprimento por 2 µm de largura, com núcleo 

ligeiramente central como demonstrado na Figura 2 (SOUZA et al., 2010). 

 

 

FIGURA 1- Representação esquemática de taquizoíto de T. gondii, demonstrando as principais organelas 

citoplasmáticas características do filo Apicomplexa. Fonte: SILVA, 2014. 

 

FIGURA 2- Taquizoítos de Toxoplasma gondii. Taquizoíto em divisão (cabeças de seta) e taquizoítos isolados 

(setas). Fonte: DUBEY; LINDAY; SPEER, 1998. 
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É encontrado durante a fase aguda da infecção dentro do vacúolo parasitóforo de várias 

células, como nas células do sistema mononuclear fagocitário, hepáticas, pulmonares, nervosas, 

submucosas e musculares, além de líquidos orgânicos e excreções, sendo uma forma móvel e 

de multiplicação rápida, por um processo chamado endodiogenia, o qual dá origem ao termo 

“taquizoíto” (do grego tachos=rápido) (DUBEY; LINDSAY; SPEER, 1998; SOUZA et al., 

2010; KAWAZOE; MINEO, 2011). 

Os bradizoítos geralmente são formas visualizadas durante a fase crônica da infecção, 

podendo ser encontrados em vários tecidos (musculares esqueléticos e cardíacos, nervoso, 

retina) e também podem ser denominados de cistozoítos (KAWAZOE; MINEO, 2011). 

Especificamente os bradizoítos se encontram dentro do vacúolo parasitóforo de uma célula, no 

qual a membrana forma a cápsula do cisto tecidual, conforme ilustrado nas Figuras 3 e 4. Os 

cistos teciduais crescem e permanecem intracelulares à medida que os bradizoítos se 

multiplicam de forma lenta por endodiogenia ou endopoligenia (DUBEY; LINDSAY; SPEER, 

1998; KAWAZOE; MINEO, 2011). 

 

 

 

 

 

FIGURA 3- Cisto tecidual contendo bradizoítos em cérebro de rato. Fonte: DUBEY; LINDAY; SPEER, 1998. 
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O tamanho do cisto é variável, pois depende do tipo de célula parasitada e da quantidade 

de bradizoítos em seu interior, sendo que os cistos mais jovens, possuindo apenas dois 

bradizoítos, medem cerca de 10 µm, já os mais velhos, contendo vários bradizoítos, podem 

medir até 100 µm (KAWAZOE; MINEO, 2011; ROBERT-GANGNEUX; DARDÉ, 2012). Em 

relação ao tipo de célula parasitada, os cistos teciduais encontrados em células cerebrais são 

geralmente esferoidais e dificilmente atingem um diâmetro de 70 µm, por outro lado, os cistos 

intramusculares são alongados e podem medir 100 µm de comprimento (DUBEY; LINDSAY; 

SPEER, 1998; ROBERT-GANGNEUX; DARDÉ, 2012). 

A parede do cisto é elástica e resistente, com espessura de 0,5 µm, o que possibilita o 

isolamento dos bradizoítos à ação dos mecanismos do sistema imunológico do hospedeiro. 

Adicionalmente, em comparação com os taquizoítos, os bradizoítos apresentam núcleo situado 

em direção à extremidade posterior e eles são muito mais resistentes à pepsina e à tripsina, 

contribuindo assim, com a sua sobrevivência nos tecidos por longos períodos (DUBEY; 

LINDSAY; SPEER, 1998; KAWAZOE; MINEO, 2011; ROBERT-GANGNEUX; DARDÉ, 

2012). 

Os oocistos são produzidos nas células intestinais de felídeos não-imunes e eliminados 

ainda imaturos (não esporulados) nas fezes. Representam a forma de resistência, visto que 

possuem uma parede dupla que protege o parasito de danos mecânicos e químicos, permitindo 

sua sobrevivência por até mais de um ano em ambientes úmidos (DUBEY; LINDSAY; SPEER, 

1998; KAWAZOE; MINEO, 2011; ROBERT-GANGNEUX; DARDÉ, 2012).  

FIGURA 4- Cisto contendo bradizoítos em tecido cerebral corado por hematoxilina-eosina (objetiva de 1000x). 

Fonte: Laminário do laboratório de Parasitologia da UFG-Regional Jataí. 
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A esporulação do oocisto ocorre no meio exterior por volta de 1 a 5 dias após sua 

eliminação nas fezes, dependendo das condições ambientais. Os oocistos são esféricos, 

medindo aproximadamente 12,5 µm por 11 µm de diâmetro e após a esporulação no meio 

ambiente passam a conter dois esporocistos elipsoidais que medem 6 µm por 8 µm, com quatro 

esporozoítos cada, conforme demonstrado na Figura 5 (DUBEY; LINDSAY; SPEER, 1998; 

KAWAZOE; MINEO, 2011; ROBERT-GANGNEUX; DARDÉ, 2012). 

 

 

 

 

 

1.1.2 Transmissão e Ciclo biológico 

 

Todos os três estágios (taquizoíto, bradizoíto e oocisto) são infectantes tanto para os 

hospedeiros intermediários como para os hospedeiros definitivos (SILVA, 2011). Os 

hospedeiros intermediários (por exemplo, o homem) podem se infectar ingerindo oocistos 

maduros por meio de água ou alimentos contaminados com fezes de gatos infectados ou 

veiculados por artrópodes (moscas e baratas); pelo consumo de carne crua ou malcozida 

contendo bradizoítos, principalmente de ovinos, caprinos e suínos; transmissão vertical ou 

congênita, via transplancentária de taquizoítos da mãe para o feto, ou raramente, por meio de 

transfusões sanguíneas, doação de órgãos e acidentes laboratoriais (CARRUTHERS; SUZUKI, 

FIGURA 5- Oocistos de Toxoplasma gondii. (A) Oocisto não esporulado. (B) Oocisto esporulado contendo 

dois esporocistos com quatro esporozoítos cada (flechas). (C) Micrografia eletrônica de transmissão de um 

oocisto esporulado. Fonte: DUBEY; LINDAY; SPEER, 1998. 
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2007; KAWAZOE; MINEO, 2011; OLIVEIRA, 2012). Os hospedeiros definitivos, felídeos 

jovens não imunes, se infectam ao ingerir presas contendo cistos teciduais ou taquizoítos e ao 

ingerir oocistos esporulados de ambientes contaminados (KAWAZOE; MINEO, 2011; 

PRADO et al., 2011). Também pode ocorrer transmissão direta de oocistos entre gatos 

(URQUHART, 1998; PRADO et al., 2011). 

T. gondii apresenta um ciclo biológico heteroxeno, desenvolvendo-se em duas fases 

distintas: fase assexuada em seus hospedeiros intermediários (aves, homem e outros mamíferos) 

e fase coccidiana ou sexuada em seus hospedeiros definitivos (felídeos), como demonstrado na 

Figura 6 (OLIVEIRA, 2007; KAWAZOE; MINEO, 2011; SILVA, 2014). 

 

 

 

 

A fase assexuada inicia-se após a ingestão das formas infectantes pelos hospedeiros 

intermediários suscetíveis, em que os oocistos ou cistos teciduais liberam os esporozoítos ou 

bradizoítos, respectivamente, penetrando o epitélio intestinal, onde após alguns ciclos de 

FIGURA 6- Representação esquemática do ciclo do T. gondii. Fonte: KAWAZOE, U.; MINEO, J. R. Toxoplasma 

gondii. In: NEVES et al. (2011). 
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reprodução rápida se diferenciam em taquizoítos. Os taquizoítos invadem ativamente vários 

tipos celulares do organismo, multiplicando-se rapidamente por endodiogenia (divisão 

assexuada na qual duas células-filhas são formadas dentro da célula-mãe), formando novos 

taquizoítos (fase proliferativa). Estes, por sua vez, irão romper a célula parasitada, ganhando a 

corrente sanguínea e invadirão novas células (OLIVEIRA, 2007; MITSUKA-BREGANÓ; 

LOPES-MORI; NAVARRO, 2010; KAWAZOE; MINEO, 2011; ROBERT-GANGNEUX; 

DARDÉ, 2012). 

Taquizoítos disseminam-se pelo organismo por via hematogênica ou livres na linfa, 

podendo provocar manifestações clínicas, cuja gravidade dependerá de fatores como o número 

de formas ingeridas, patogenicidade da cepa e estado imunitário do hospedeiro. Esse estágio da 

infecção caracteriza a fase a aguda da doença (KAWAZOE; MINEO, 2011; PRADO et al., 

2011). 

Com o desenvolvimento da resposta imune específica no hospedeiro, os taquizoítos se 

diferenciam em bradizoítos, que ficam confinados dentro dos cistos teciduais, encontrados 

predominantemente no sistema nervoso central (SNC), e nos tecidos cardíaco e muscular 

esquelético, onde permanecem por longos períodos sem causar resposta inflamatória. O 

desenvolvimento desses cistos teciduais define a fase crônica do ciclo assexuado (DUBEY; 

LINDSAY; SPEER, 1998; MITSUKA-BREGANÓ; LOPES-MORI; NAVARRO, 2010; 

SOUZA et al., 2010; KAWAZOE; MINEO, 2011). 

A fase Coccidiana ou Sexuada do T. gondii ocorre nas células epiteliais principalmente 

do intestino delgado de felídeos jovens, sendo estes, portanto, considerados os hospedeiros 

definitivos. Durante esse ciclo ocorre o desenvolvimento da fase assexuada, denominada 

merogonia, e de uma fase sexuada, a gamogonia (FRENKEL, 1971; KAWAZOE; MINEO, 

2011; SANTOS; GARCIA; SILVA, 2016).  

Qualquer uma das formas infectantes ingeridas pode penetrar no epitélio intestinal, onde 

se multiplicarão por endodiogenia, seguida de merogonia (divisão nuclear, seguida de divisão 

do citoplasma), dando origem a vários merozoítos, sendo que o conjunto desses é chamado de 

meronte ou esquizonte maduro (KAWAZOE; MINEO, 2011; PRADO et al., 2011; CHUARTS, 

2012). 

A célula parasitada se rompe liberando os merozoítos, que adentram outras células 

epiteliais, iniciando a formação dos gametócitos masculinos ou femininos. Após um processo 

de maturação, o gametócito feminino transforma-se em macrogameta imóvel e o gametócito 

masculino se diferencia em microgameta móvel, com dois flagelos (KAWAZOE; MINEO, 

2011; PRADO et al., 2011; ROBERT-GANGNEUX; DARDÉ, 2012). 
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O microgameta se locomove de sua célula para encontrar uma célula que contenha um 

macrogameta e assim, realizar a fecundação que dará origem ao ovo ou zigoto, o qual evoluirá 

dentro epitélio, produzindo uma parede externa dupla, formando o oocisto (KAWAZOE; 

MINEO, 2011; PRADO et al., 2011). Com o rompimento da célula parasitada, o oocisto é 

liberado para meio exterior na sua forma imatura juntamente com as fezes dos felídeos. Esses 

felinos podem eliminar cerca de 100 milhões de oocistos no ambiente (INNES et al., 2009; 

ROBERT-GANGNEUX; DARDÉ, 2012) 

Uma vez no meio ambiente, em condições favoráveis de aeração, temperatura e umidade 

iniciará o processo de esporogonia, no qual em um período de aproximadamente quatro dias 

ocorrerá a formação de dois esporocistos contendo quatro esporozoítos cada, tornando-se um 

oocisto maduro (esporulado) infectante e podem permanecer viáveis no solo por vários meses 

(OLIVEIRA, 2007; KAWAZOE; MINEO, 2011). 

 

1.1.3 Epidemiologia 

 

T. gondii apresenta uma ampla distribuição mundial, com elevadas incidências de 

infecção em seres humanos e em animais domésticos (FERGUSON, 2002). Estima-se que cerca 

de 30% a 50% da população global, ou seja, mais de um bilhão de pessoas estejam infectadas 

por este parasito, o que torna a toxoplasmose uma das zoonoses mais difundidas no mundo 

(DUBEY, 2004; OLIVEIRA, 2007; FLEGR et al., 2014; MONTAZERI et al., 2017). 

A soroprevalência da toxoplasmose varia consideravelmente entre diferentes países (de 

10% a 80%), entre diferentes áreas geográficas do mesmo país ou entre diferentes comunidades 

da mesma região (PAPPAS; ROUSSOS; FALAGAS, 2009; ROBERT-GANGNEUX; 

DARDÉ, 2012; ALDAY; DOGGETT, 2017). Tais variações dependem das condições 

ambientais, socioeconômicas ou culturais, incluindo hábitos alimentares (tipos de carne ou 

vegetais consumidos, métodos de cozimento da carne, limpeza dos vegetais, etc.); exposição a 

gatos, higiene geral, suscetibilidade do hospedeiro, assim como, da localização geográfica 

(JONES; DUBEY, 2010; ROBERT-GANGNEUX; DARDÉ, 2012; FLEGR et al., 2014). 

É importante salientar que as maiores taxas de infecção são encontradas em regiões de 

clima mais quente e úmido, aumentando também com a idade do hospedeiro (TENTER; 

HECKEROTH; WEISS, 2000; FLEGR et al., 2014), porém, em populações sob precárias 

condições de higiene pode ser atingida prevalência quase máxima ainda na infância (INAGAKI 

et al., 2014).  
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Observa-se que a prevalência da doença é mais elevada na América Central e do Sul 

(50% a 80%), enquanto que no Alasca tem-se a menor taxa de 1% (FURTADO et al., 2011; 

CARVALHO et al., 2014; NASR et al., 2016). Nos Estados Unidos, o Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças (CDC, 2015) informou que 22,5% da população de 12 anos ou mais 

foram infectados com T. gondii. Outros focos de alta prevalência são detectados no Oriente 

Médio (30-50%), partes do Sudeste Asiático (20-60%) e Leste da Europa Central (20-60%) 

(PAPPAS; ROUSSOS; FALAGAS, 2009; MONTAZERI et al., 2017). 

O Brasil apresenta elevada taxa de infecção por T. gondii, onde cerca de 50% das 

crianças do ensino fundamental e 50% a 90% de mulheres em idade fértil são soropositivas 

(FIGUEIRÓ-FILHO et al., 2007b; DUBEY et al., 2012; CÂMARA; SILVA; CASTRO, 2015). 

Estudo realizado por Carvalho et al. (2015) demonstrou prevalência para ambos os sexos de 

89,4% e 4,3%, em relação a anticorpos IgG e IgM, respectivamente, na cidade de Teresina, 

Piauí. Maia et al. (2012) demonstraram positividade de 36% para IgG anti-T. gondii, em estudo 

realizado na região do Pontal do Triângulo Mineiro, Minas Gerais (MG). 

Apesar de ser considerada alta, a prevalência da toxoplasmose no Brasil varia de 20% a 

90% entre os diferentes Estados (ALDAY; DOGGET, 2017), esse fato pode ser notado no 

estudo de Neto e colaboradores (2010), que avaliou a distribuição regional da toxoplasmose 

congênita no Brasil, demostrando que os Estados com taxas mais elevadas são Pará, Mato 

Grosso, Maranhão e Rondônia. Em contrapartida, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, 

apresentaram prevalência baixa. 

Dados revelam que de 5 a 23 crianças nascem infectadas por 10.000 nascidos vivos no 

Brasil, sendo a maioria suscetível a desenvolver sinais e sintomas da toxoplasmose clínica 

(DUBEY et al., 2012). Pesquisa realizada por Sartori et al. (2011) revelou uma positividade de 

67,7% em gestantes de Goiânia, Goiás (GO). Em Jataí, GO, Costa et al. (2010) encontraram 

prevalência de 84,04% e 0,56% para IgG e IgM, respectivamente, em um total de 6077 

gestantes analisadas e Barcelos (2014) do nosso grupo de estudo, demonstrou positividade de 

69% para IgG, 13,2% para IgM e 2,5% para IgA anti-T. gondii em 400 amostras de soros de 

gestantes. 

Em Divinópolis, MG, foi observado que 49,5% das gestantes do estudo eram 

soropositivas para IgG e 3,6% para IgM (FONSECA et al., 2012). Câmara e colaboradores 

(2015) demonstraram 77,9% de soropositividade para toxoplasmose, em estudo realizado com 

561 gestantes de Caxias, Maranhão. Ainda que a Toxoplasmose represente um importante 

problema de saúde pública, os dados epidemiológicos não só no Brasil, mas em todo mundo, 

são limitados. 
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1.1.4 Manifestações clínicas 

 

A gravidade das manifestações clínicas provenientes da infecção causada pelo T. gondii 

depende de fatores diversos como o tipo de cepa do parasito, classificadas em três linhagens 

clonais tipo I, II e III, localização geográfica, carga parasitária e fatores relacionados ao 

hospedeiro como resistência imunológica, sendo que na gravidez depende do período 

gestacional em que a mãe foi infectada (KAWAZOE; MINEO, 2011; BARBOSA et al., 2015; 

OLIVEIRA, 2016). 

A toxoplasmose geralmente evolui de maneira assintomática em indivíduos 

imunocompetentes. No entanto, 10% a 20% dos pacientes podem desenvolver linfadenopatia 

cervical, manifestação clínica mais típica, na qual os linfonodos permanecem aumentados, 

podendo esta ser acompanhada por febre e mialgias ou outros sinais clínicos inespecíficos 

(TENTER; HECKEROTH; WEISS, 2000; ROBERT-GANGNEUX; DARDÉ, 2012; 

MCAULEY, 2014; ALDAY; DOGGETT, 2017). O curso clínico é benigno e autolimitado, 

sendo que normalmente os sintomas desaparecem dentro de semanas a meses (MCAULEY, 

2014). De forma rara, indivíduos saudáveis podem desenvolver miocardite, hepatite, encefalite 

polimiosite e pneumonia (TENTER; HECKEROTH; WEISS, 2000; MONTOYA; 

LIESENFELD, 2004). 

Em indivíduos imunocomprometidos, como aqueles com Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), transplantados e aqueles que utilizam quimioterápicos, a 

toxoplasmose pode manifestar-se de forma grave, e assim, evoluir para o óbito 

(AMENDOEIRA; CAMILLO-COURA, 2010; BELLUCO et al., 2016). Nesses casos, a 

toxoplasmose na maioria das vezes acontece devido à reativação de uma infecção latente 

(crônica) através da ruptura do cisto (MONTOYA; LIESENFELD, 2004; ROBERT-

GANGNEUX; DARDÉ, 2012; SAVSEK; OPASKAR, 2016). 

O local mais comum afetado pela toxoplasmose nesse grupo de indivíduos é o SNC, 

onde dependendo da evolução, pode causar dor de cabeça, letargia, convulsões, déficits 

motores, perda de memória, demência, dentre outros (MONTOYA; LIESENFELD, 2004; 

ROBERT-GANGNEUX; DARDÉ, 2012; MEIRA et al., 2014). Atualmente, devido ao 

aumento da incidência de casos de vírus da imunodeficiência humana (HIV), a toxoplasmose 

cerebral tornou-se umas das mais frequentes infecções oportunistas. Além do SNC, outros 

órgãos tais como, olhos, pulmões, trato gastrointestinal, coração e fígado podem ser atingidos 

(RABAUD et al., 1996; PRADO et al., 2011; SAVSEK; OPASKAR, 2016; ALDAY; 

DOGGETT, 2017). 
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A toxoplasmose ocular representa uma das formas clínicas mais frequentes entre os 

indivíduos infectados. A retinocoroidite é a lesão mais comum associada à toxoplasmose, uma 

vez que 30% a 60% dos casos se devem ao T. gondii, a qual é resultante de infecção aguda, 

congênita ou reativação de infecção crônica. Esta patologia consiste em lesões focais brancas 

visíveis, associada a uma intensa reação inflamatória na retina e na coroide, podendo evoluir 

para cegueira parcial ou total, ou podem se curar através de cicatrização (MONTOYA; 

LIESENFELD, 2004; OLIVEIRA, 2007; KAWAZOE; MINEO, 2011). 

A toxoplasmose congênita é de extrema importância, visto que é resultante da infecção 

materna primária adquirida durante o período gestacional, em que ocorre a passagem 

transplancentária de formas taquizoítas que atingem os tecidos fetais podendo causar sequelas 

graves nas crianças (PRADO et al., 2011; ROBERT-GANGNEUX; DARDÉ, 2012, TABILE 

et al., 2015). Entretanto, existem na literatura, relatos de casos de infecção congênita em 

crianças nascidas de mulheres que se infectaram com T. gondii antes da concepção, 

apresentando imunodeficiência ou sistema imune normal (FIGUEIRÓ-FILHO et al., 2005; 

WALCHER; COMPARSI; PEDROSO, 2016). 

O nível de gravidade da doença depende do estágio da gravidez no momento da 

infecção, sendo esta inversamente proporcional ao tempo de gestação, uma vez que 80% dos 

neonatos são assintomáticos quando infectados no terceiro trimestre da gestação. Por outro lado, 

o risco de infecção fetal é diretamente proporcional à idade gestacional (HOHLFELD et al., 

1994; MITSUKA-BREGANÓ; LOPIS-MORI; NAVARRO, 2010; MCAULEY, 2014). 

Como resultado da infecção intrauterina no primeiro trimestre de gestação, as 

consequências para o desenvolvimento fetal são mais graves e geralmente leva ao aborto. 

Quando adquirida no segundo trimestre, pode ocorrer prematuridade e ocasionar a chamada 

tétrade de Sabin: microcefalia, retinocoroidite, calcificações cerebrais e deficiência mental. A 

maioria das crianças infectadas no terceiro trimestre é assintomática ao nascer, porém, podem 

desenvolver sequelas que aparecem em algum momento da vida, principalmente complicações 

oculares e neurológicas (SABIN, 1942; TENTER; HECKEROTH; WEISS, 2000; DUBEY, 

2004; MITSUKA-BREGANÓ; LOPIS-MORI; NAVARRO, 2010; MCAULEY, 2014). 

 

1.1.5 Resposta imunológica do hospedeiro 

 

A resposta imune de um hospedeiro contra a toxoplasmose é individual, complexa e 

compartimentalizada, envolvendo mecanismos da resposta inata e adquirida (humoral e 

celular). Tal complexidade se deve à possibilidade de infecção com cepas do parasito de 
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virulência variável, além disso, o T. gondii tem a capacidade de penetrar diversos tecidos e cada 

compartimento de tecido tem sua própria resposta imune específica (KAWAZOE; MINEO, 

2011).  

Estudos demonstraram que a resposta imune mediada por células é mais efetiva contra 

a infecção pelo T. gondii, enquanto que a resposta humoral exerce um papel secundário. Dessa 

forma, a imunidade do hospedeiro atua em busca de estratégias consistentes e duradouras, a fim 

de controlar a proliferação do parasito e evitar maiores danos (FILISETTI; CANDOLFI, 2004; 

OLIVEIRA, 2007; CORDEIRO et al., 2010). 

Como o T. gondii é um parasito intracelular obrigatório, a principal resposta protetora é 

a mediada por células. Esse tipo de resposta é representada por macrófagos, células “Natural 

Killer” (NK) e células polimorfonucleares (YAROVINSKY, 2014). 

Após a ingestão e penetração dos parasitos no epitélio intestinal, ocorre liberação local 

de quimiocinas pelas células infectadas, levando à atração de células da imunidade inata, como 

neutrófilos e outras células fagocíticas, as quais contribuem para redução da carga parasitária 

(ROBERT-GANGNEUX; DARDÉ, 2012). A estimulação direta de macrófagos e células 

dendríticas pelo parasito via toll like receptors (TLR) induzem a produção de citocinas como a 

interleucina (IL) IL-12, que por sua vez, induz a diferenciação e proliferação de uma resposta 

do tipo Th1 com produção de interferon gama (IFN-γ) pelos linfócitos T, tanto CD4 quanto 

CD8, e pelas células NK (ALIBERTI, 2005; GAZZINELLI et al., 2014; YAROVINSKY, 2014; 

BABAIE et al., 2017). 

A produção de IFN-γ pode desencadear a ativação de macrófagos para sintetizar o fator 

de necrose tumoral alfa (TNF-α) e liberar espécies reativas do oxigênio (ROS) e óxido nítrico 

(NO), bloqueando assim, o metabolismo do parasito e impedindo sua sobrevivência, como 

demonstrado na Figura 7 (DENKERS et al., 2004; TSUKUDA, 2007; CORDEIRO et al., 2010; 

PRADO et al., 2011; FONTANA; MACHADO, 2013; GAZZINELLI et al., 2014). 

A resposta imune pró-inflamatória, caracterizada pelo perfil Th1, com alta produção de 

IFN-γ, é efetiva no controle de taquizoítos, entretanto, pode ser danosa ao hospedeiro. Dessa 

maneira, mecanismos imunomoduladores atuam para o equilíbrio entre respostas Th1 e Th2, 

sendo mediada especialmente pela IL-10, que controla a infecção (OLIVEIRA, 2007; 

ROBERT-GANGNEUX; DARDÉ, 2012). 
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O papel principal das células Th1 está relacionado ao controle da infecção durante as 

fases aguda e crônica. Durante a fase aguda a secreção de IFN-γ leva a conversão de taquizoítos 

em bradizoítos, formando os cistos teciduais, o que caracteriza o desenvolvimento da 

cronificação da toxoplasmose, sendo que estes ficam protegidos da ação do sistema imune nessa 

fase (FONTANA; MACHADO, 2013; RODRIGUES, 2013). 

Em relação à imunidade humoral, esta é principalmente direcionada contra taquizoítos. 

A estimulação da produção de anticorpos específicos é feita a partir da ativação de linfócitos B 

humanos por células T CD4+, havendo produção de cinco classes de imunoglobulinas: IgA, 

IgM, IgG, IgE e IgD. Os anticorpos podem exercer seus efeitos de diversas formas: impedem a 

ligação do parasito aos receptores celulares; opsonização do parasito, facilitando sua fagocitose 

por células fagocitárias; ou através da ativação da via clássica do sistema complemento 

(DUPONT; CHRISTIAN; HUNTER, 2012). 

Anticorpos específicos da classe IgM positivam-se em 5 a 14 dias após a infecção e 

atingem níveis elevados em um mês, sendo indicativo de fase aguda da doença, porém, podem 

permanecer positivos por 18 meses ou mais (IgM residuais) (MITSUKA-BREGANÓ; LOPIS-

MORI; NAVARRO, 2010). A produção de IgM é geralmente curta e sua detecção em neonatos 

é utilizada para o diagnóstico da toxoplasmose congênita, pois esta é incapaz de ultrapassar a 

barreira placentária e quando presente no soro indica a produção pelo próprio feto (HEGAB; 

AL-MUTAWA, 2003; OLIVEIRA, 2007; KAWAZOE; MINEO, 2011).  

FIGURA 7- Resposta imunológica ao Toxoplasma gondii durante a fase aguda da infecção. Fonte: Adaptado 

de YAROVINSKY (2014).  
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Os anticorpos IgG podem aparecer após 8 a 12 dias de infecção, atingindo o pico 

máximo entre 6 a 14 meses e declinam vagarosamente após esse período, podendo ser 

detectados durante toda a vida, sendo assim, caracterizam a fase crônica da infecção. Algumas 

subclasses de IgG apresentam atividade no combate ao parasito através da ativação do sistema 

complemento, sendo que anticorpos IgG1 são mais predominantes, enquanto que IgG2 e IgG3 

exibem menores quantidades (OLIVEIRA, 2007; SANTANA, 2011). 

 Quando os parasitos se encontram em contato com a mucosa gastrointestinal ocorre a 

produção de anticorpos IgA, estes são produzidos apenas na fase aguda da infecção e não são 

observados na fase crônica (HEGAB; ALMUTAWA, 2003; OLIVEIRA, 2007; KOTRESHA; 

NOORDKIN, 2010). 

 

1.1.6 Linhagens clonais de T. gondii 

 

O parasito T. gondii apresenta uma estrutura populacional incomum, pertencente a três 

linhagens clonais distintas, designadas como tipo I, II ou III (HOWE; SIBLEY, 1995). A 

diferença genética entre essas linhagens é bastante pequena, de aproximadamente 1% (SU; 

ZHANG; DUBEY, 2006; TSUKUDA, 2007; DARDÉ, 2008). No entanto, em relação aos 

padrões de virulência e epidemiologia as diferenças são mais evidentes (OLIVEIRA, 2007; 

CARNEIRO, 2011). 

Os mecanismos de evasão utilizados pelas diferentes cepas de T. gondii, bem como a 

resposta imune do hospedeiro estão associados com a capacidade de promover quadro 

infeccioso ou resistir à infecção (MELO et al., 2011; SANTOS, 2015). 

Cepas de T. gondii classificadas de tipo I (RH, CAST e VEL), são altamente virulentas, 

responsáveis por infecções letais em camundongos e normalmente estão associadas a casos de 

toxoplasmose aguda, apresentando capacidade reduzida de formar cistos em cultura de células 

ou em animais infectados (BOOTHROYD; GRIGG, 2002; SAEIJ; BOYLE; BOOTHROYD, 

2005; CARNEIRO, 2011; MONTAZERI et al., 2017). Linhagens do tipo II (ME49, WIL, 

HART), são consideradas de virulência moderada e geralmente cistogênicas (OLIVEIRA, 

2007; FLEGR et al., 2014; SANTOS, 2015). Em relação à linhagem do tipo III (como a VEG 

e SOU), esta é de baixa virulência e tende a cronificar a infecção, sendo comumente encontrada 

em animais (OLIVEIRA, 2007; STUTZ et al., 2012; FLEGR et al., 2014). 

No Brasil, os isolados de T. gondii são geneticamente e biologicamente diferentes dos 

isolados encontrados nos Estados Unidos e na Europa (DUBEY et al., 2008). Estudos realizados 

com amostras de animais provenientes dos Estados de São Paulo (DUBEY et al., 2002), Paraná 
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(DUBEY et al., 2003a), Rio de Janeiro (DUBEY et al., 2003b) e Amazônia (DUBEY et al., 

2006) demonstraram predominância de parasitos do tipo I, alguns casos do tipo III e raramente 

o tipo II. Trabalhos mais recentes demonstram uma limitada diversidade genética na Europa e 

na América do Norte, onde a maioria dos isolados pertence ao tipo II e III, em contrapartida, 

verifica-se ampla variedade de genótipos, caracterizadas por cepas atípicas (recombinantes) na 

América do Sul e na África. Sugere-se que tal fato ocorra devido à replicação sexual do parasita 

ser mais frequente nesses continentes (FLEGR et al., 2014; KLUN et al., 2017). 

 

1.1.7 Diagnóstico  

 

O diagnóstico da toxoplasmose pode ser clínico ou laboratorial. Dessa forma, diferentes 

métodos vêm sendo desenvolvidos com intuito de se obter um diagnóstico mais preciso da 

infecção, assim como a determinação de qual fase da infecção o paciente se encontra. Tais 

métodos tem como princípio a detecção do parasito ou de algumas moléculas específicas do 

mesmo (métodos diretos) ou na identificação de anticorpos específicos no soro de indivíduos 

infectados (métodos indiretos ou sorológicos) (OLIVEIRA, 2007; KAWAZOE; MINEO, 

2011). 

Quatro grupos de indivíduos são conhecidos por apresentar um diagnóstico crítico da 

toxoplasmose: mulheres grávidas que se infectam durante a gestação, fetos e recém-nascidos 

infectados congenitamente, indivíduos imunocomprometidos e os pacientes com 

retinocoroidite (REMINGTON; THULLIEZ; MONTOYA, 2004). 

O diagnóstico clínico é difícil e pouco fidedigno, uma vez que, tanto adultos 

imunocompetentes como mulheres grávidas apresentam-se frequentemente assintomáticos e 

quando apresentam sintomas, esses são inespecíficos e semelhantes a um quadro gripal 

(MITSUKA-BREGANÓ; LOPIS-MORI; NAVARRO, 2010). As manifestações clínicas 

podem ser confundidas com as causadas por outros agentes, como o Citomegalovírus, Rubéola, 

Herpes simples, Epstein Barr, Listeria monocytogenes, Treponema pallidum, Borrelia 

burgdorferi e pelo Trypanosoma cruzi (CAMARGO, 2001; COSTA et al., 2007; COSTA et al., 

2008). Portanto, é imprescindível que a suspeita clínica seja confirmada pelo diagnóstico 

laboratorial (KAWAZOE; MINEO, 2011). 

Dentre os tipos de diagnóstico laboratorial, inclui-se o diagnóstico parasitológico ou 

método direto que se baseia na demonstração direta do parasito presente em amostras biológicas 

como, sangue, líquor, saliva, escarro, leite, humor aquoso e fragmentos de órgãos (KAWAZOE; 
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MINEO, 2011; SANTOS; GARCIA; SILVA, 2016). As técnicas mais utilizadas são: 

Inoculação em animais, isolamento em cultura de células, imunohistoquímica e Reação em 

Cadeira da Polimerase (PCR), as quais serão descritas a seguir.  

Na inoculação em animais geralmente se utiliza camundongos alogênicos ou isogênicos, 

nos quais são inoculados via intraperitoneal o sangue do paciente com suspeita de infecção, 

preferencialmente a camada leucocitária, ou sedimento proveniente da centrifugação de líquido 

cefalorraquidiano, líquido amniótico, lavado brônquico-alveolar, suspensões de triturados de 

biópsia ou placenta. A positividade desse teste é observada pela soroconversão do animal e 

somente é confirmada pelo encontro de taquizoítos no líquido peritoneal ou, de cistos no 

cérebro e em outros órgãos, visualizada em cortes histológicos, corados por Hematoxilina-

Eosina ou Imuno-histoquímica (ROSA et al., 2001; BÉLÁ, 2007; COSTA et al., 2008; 

RODRIGUES, 2013). Esse bioensaio é considerado um método sensível, porém, é muito 

oneroso e demorado (de 3 a 6 semanas), além de requerer manutenção de animais em biotérios 

(ROSA et al., 2001; KOMPALIC-CRISTO; BRITTO; FERNANDES, 2005; MITSUKA-

BREGANÓ; LOPIS-MORI; NAVARRO, 2010). 

No método de isolamento em cultura de células as amostras suspeitas podem ser 

semeadas em culturas celulares, tais como células VERO, fibroblastos e monócitos. O 

desenvolvimento do T. gondii pode ser comprovado através da imunofluorescência no tecido 

em curto prazo, de até uma semana. No entanto, essa técnica se demonstra menos sensível em 

comparação com a inoculação no camundongo (DEROUIN; MAZERON; GARIN, 1987; 

MONTOYA; LIESENFELD, 2004; COSTA et al., 2008; RODRIGUES, 2013). 

A imuno-histoquímica é utilizada para evidenciar o parasito ou seus antígenos em cortes 

de tecidos, através de anticorpos específicos conjugados (principalmente com a enzima 

peroxidase). Esta técnica tem sido empregada para demonstrar a presença do parasito no SNC 

de pacientes com AIDS e como método auxiliar no diagnóstico da transmissão congênita em 

cortes de tecido placentário, apresentando boa sensibilidade e especificidade (MONTOYA; 

LIESENFELD, 2004; CARVALHO, 2014b). 

Outra técnica que tem sido empregada no diagnóstico da toxoplasmose congênita e em 

pacientes imunocomprometidos é a PCR, sendo esta baseada na amplificação de um fragmento 

específico do genoma do parasito, visualizado em gel de agarose ou de poliacrilamida após 

coloração específica, ou diretamente, por meio da PCR em tempo real (RT-PCR) 

(REMINGTON; THULLIEZ; MONTOYA, 2004; BELÁ, 2007; OLIVEIRA, 2007; ROBERT-

GANGNEUX; DARBÉ, 2012).  
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A PCR apresenta como principal vantagem a elevada sensibilidade (92-97,4%) e 

especificidade (100%), além de ser mais rápida que as demais já citadas. Em contrapartida, essa 

técnica possui como desvantagem o elevado custo dos equipamentos, a falta de kits comerciais 

padronizados e fato de seus resultados não permitirem o estabelecimento da fase da infecção 

(SPALDING et al., 2002; BELÁ, 2007). A PCR também demonstra não ser eficaz no 

diagnóstico da toxoplasmose ocular, apresentado baixa sensibilidade (OZGONUL; BESIRLI, 

2017). 

Sendo assim, os métodos sorológicos ou indiretos, baseados na pesquisa de anticorpos 

específicos anti-T. gondii, são os mais utilizados para o diagnóstico da toxoplasmose 

(MITSUKA-BREGANÓ; LOPIS-MORI; NAVARRO, 2010). Além disso, esses métodos 

permitem a análise de perfis sorológicos, determinando a fase da infecção, seja recente, em fase 

aguda, ou antiga, em fase de latência ou crônica (COSTA et al., 2008). As técnicas mais 

utilizadas seguem descritas a seguir. 

O teste do corante de Sabin-Feldman (SFDT – Sabin-Feldman dye test) foi a primeira 

técnica a ser usada como referência para sorologia de T. gondii.  Neste teste os parasitos são 

incubados em reação com soro teste mais proteínas do complemento, e posteriormente é 

adicionado o azul de metileno para evidenciar a reação (SABIN, FELDMAN, 1948). É 

considerado o teste padrão ouro para a detecção de anticorpos anti-T. gondii em seres humanos, 

visto que é altamente específico e sensível, mas por ser potencialmente perigoso devido ao uso 

de parasitos vivos, associado a complexidade de execução e elevado custo, este teste tornou-se 

inviável na rotina laboratorial. No entanto, ainda é utilizado em laboratórios de pesquisa e 

referência (VAZ, 2006; KAWAZOE; MINEO, 2011; SUDAN; JAISWAL; SHANDER, 2013; 

OZGONUL; BESIRLI, 2017). 

O teste de imunofluorescência indireta (Indirect fluoresecent antibody test- IFAT) é um 

teste simples amplamente utilizado na detecção de anticorpos contra T. gondii em animais e no 

homem (CAMARGO, 1964). Nesta técnica são utilizados antígenos (taquizoítos) intactos, 

incubados com soro teste diluído (anticorpos primários) juntamente com conjugados 

fluorescentes espécie-específicos, e o resultado é então visualizado com um microscópio de 

fluorescência (CAMARGO, 1964; SUDAN; JAISWAL; SHANDER, 2013). Esse método tem 

como vantagem a utilização de toxoplasmas preservados, fixados em lâminas de microscopia, 

tornando-o mais seguro e prático para a rotina laboratorial, além de apresentar boa 

especificidade e sensibilidade, baixo custo e fácil execução. Em contrapartida, o método requer 

utilização de microscópio de fluorescência, técnicos especializados, reagentes caros, além 
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disso, a interpretação dos resultados é relativamente subjetiva (VAZ, 2006; RODRIGUES, 

2013; SUDAN; JAISWAL; SHANDER, 2013). 

O método mais utilizado no diagnóstico da toxoplasmose é o ensaio imunoenzimático 

denominado Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). É um método quantitativo, em 

que a reação antígeno-anticorpo (Ag-Ac) é monitorada através da atividade enzimática e 

utilizada para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii (CAMARGO et al., 1972).  Este 

possui como vantagens a simplicidade, baixo custo, capacidade de testar um grande número de 

amostras ao mesmo tempo, tendo ampla aplicação em inquéritos soroepidemiológicos e 

apresenta boa sensibilidade (BELÁ, 2007; SUDAN; JAISWAL; SHANDER, 2013), porém 

pode apresentar resultados falso-positivos para IgM em pacientes portadores do fator 

reumatoide e reatividade cruzada com outros parasitos relacionados (DESMONTS; NAOT; 

REMINGTON, 1981; BELÁ, 2007). 

Outros imunoensaios utilizados, de maneira geral são: MEIA (Microparticle Enzyme 

Immuno Assay), ELIFA (Enzyme Linked Immuno Fluorescent Assay) e ISAGA 

(Immunosorbent Agglutination Assay) (VAZ, 2006). 

O teste de avidez da IgG anti-T. gondii é realizado principalmente em mulheres grávidas 

para auxiliar na discriminação de uma infecção aguda da crônica (CARVALHO et al., 2014a). 

Esse teste mede a capacidade de ligação entre o anticorpo IgG e o antígeno, sendo que esta 

afinidade aumenta com o passar do tempo (KOMPALIC-CRISTO; BRITTO; FERNANDES, 

2005). A presença de anticorpos IgG de baixa avidez são um indicativo de infecção recente 

adquirida há menos de 4 meses, enquanto que os de alta avidez sugerem uma infecção tardia 

ocorrida há mais de 4 meses. Dessa forma, a presença de IgG de alta avidez durante o primeiro 

trimestre de gestação é um indicativo favorável, pois descarta a possibilidade de infecção do 

feto. Ao passo que, a alta avidez na fase tardia da gestação não exclui infecção adquirida no 

primeiro trimestre (PRADO et al., 2011; RODRIGUES, 2013; CARVALHO et al., 2014a; 

OZGONUL; BESIRLI, 2017). 

Métodos como Reação de Fixação de Complemento, Hemaglutinação Indireta, 

Aglutinação Direta e Western Blotting também são realizados em menor frequência 

(KAWAZOE; MINEO, 2011). 

 

1.1.8 Tratamento 

 

Geralmente o tratamento para indivíduos imunocompetentes não é necessário, sendo 

este recomendado principalmente na gravidez e em casos de pacientes com o sistema 
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imunológico debilitado (PRADO et al., 2011). Fármacos considerados ideais para esse 

protozoário devem ter propriedade antiparasitária contra as diferentes fases da infecção, visto 

que as drogas utilizadas na prática clínica atual agem somente contra taquizoítos, mas não 

contra os cistos, devem também mostrar penetração eficaz através da barreira placentária no 

caso de infecção fetal e não devem apresentar toxicidade e teratogenicidade. No entanto, 

atualmente nenhum fármaco atende todos esses critérios (KAWAZOE; MINEO, 2011; NASR 

et al., 2016; ALDAY, DOGGETT, 2017). 

Dentre as drogas utilizadas atualmente no controle da toxoplasmose, algumas pertencem 

ao grupo dos antagonistas de folato, no qual estão incluídas a pirimetamina, o trimetropim e a 

sulfadiazina, que possuem efeito sinérgico (BELÁ, 2007; OLIVEIRA, 2007; ALDAY, 

DOGGETT, 2017). A terapia padrão para a toxoplasmose consiste na combinação de 

pirimetamina e sulfadiazina (BRASIL, 2010), que são drogas capazes de interromper o ciclo 

metabólico do parasito, através da inibição de enzimas como a dihidropteroato sintase (DHPS) 

e dihidrofolato redutase (DHFR), que participam da via da síntese de folato, importantes na 

formação de ácidos nucleicos (DNA e RNA) e consequente replicação do parasito (VILLENA 

et al., 1998; KADRI et al., 2014; SEPÚLVEDA-ARIAS; VELOZA; MANTILLA-MURIEL, 

2014). 

A administração concomitante da pirimetamina e da sulfadiazina provoca efeitos 

adversos levando a interrupção do tratamento em aproximadamente 60% dos pacientes com 

AIDS (ARAÚJO; HUSKINSON; REMINGOTN, 1991; FERNANDES, 2014; ALDAY; 

DOGGETT, 2017). Estudo de Porter; Sande (1992) realizado com 115 pacientes com encefalite 

toxoplásmica demonstrou toxicidade em 62% dos pacientes e efeitos adversos, requerendo 

mudança da terapia em 44% dos pacientes. De forma parecida, em outro estudo a toxicidade 

levou a interrupção do tratamento da pirimetamina associada à sulfadiazina em um terço dos 

pacientes com encefalite toxoplásmica (KATLAMA et al., 1996). 

Os efeitos adversos relacionados com essas drogas incluem alterações hematológicas 

como anemia, trombocitopenia, leucopenia, reações de hipersensibilidade e também aumentam 

o risco de cálculos renais e complicações hepáticas (NASR et al., 2016; MONTAZERI et al., 

2017). Além disso, esses fármacos não devem ser usados por mulheres grávidas durante o 

primeiro trimestre de gestação, devido à inibição da formação da medula óssea e sua natureza 

teratogênica (PETERS et al., 2007; KADRI et al., 2014; NASR et al., 2016). No intuito de 

prevenir os problemas hematológicos, o ácido folínico é adicionado ao tratamento com drogas 

antifolato (AMENDOEIRA; CAMILLO-COURA, 2010). 
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Estudo realizado por Béraud et al. (2009) confirmou que o tratamento com trimetoprim 

associado ao sulfametoxazol (clotrimoxazol) tem eficácia semelhante à pirimetamina-

sulfadiazina, podendo ser utilizado como alternativa em casos de pacientes não alérgicos a sulfa 

e quando a pirimetamina não é tolerada ou está indisponível. 

As drogas espiramicina, clindamicina e azitromicina pertencem ao grupo dos 

macrolídeos, que se ligam à subunidade 50S do ribossomo, inibindo a síntese das proteínas do 

parasito (OLIVEIRA, 2007). A espiramicina é utilizada principalmente na gestação, tendo 

como objetivo evitar ou reduzir sequelas para o recém-nascido, diminuindo a taxa de replicação 

dos parasitos. Acredita-se que seu uso pode reduzir em 50% a 60% o risco de contaminação 

fetal, no entanto, é importante salientar que a espiramicina pode prevenir a transmissão vertical, 

mas não permite tratamento de fetos infectados, visto que esses fármacos não atravessam a 

barreira placentária (FIGUEIRÓ-FILHO et al., 2007a; AMENDOEIRA; CAMILLO-COURA, 

2010; TABILE et al., 2015). Os efeitos colaterais mais frequentemente associados a sua 

utilização são de cunho gastrointestinal, tais como vômitos, diarreias, náuseas, anorexia e dor 

abdominal (MITSUKA-BREGANÓ; LOPES-MORI; NAVARRO, 2010; TABILE et al., 

2015). 

A clindamicina é indicada para o tratamento da toxoplasmose ocular e é utilizada 

principalmente combinada à pirimetamina em pacientes que são sensíveis a sulfadiazina, no 

entanto, este fármaco é menos eficaz na prevenção de recaída e apresenta taxas de toxicidade 

semelhantes à sulfadiazina (MONTOYA; LIESENFELD, 2004; MARQUES et al., 2013; 

ALDAY; DOGGETT, 2017). 

A azitromicina ou a atovaquona, esta última pertencente à classe das hidroxi 

naftoquinonas, cujo efeito tóxico ao parasito é devido a inibição de moléculas envolvidas na 

cadeia respiratória, podem ser utilizadas como terapia alternativa combinada com a 

pirimetamina ou a sulfadiazina para o tratamento e profilaxia da toxoplasmose quando a terapia 

padrão é contraindicada (BELÁ, 2007; ALDAY; DOGGETT, 2017). 

A enrofloxacina é um antibiótico de amplo espectro da classe das fluoroquinolonas, 

frequentemente usado na medicina veterinária para o tratamento de infecções do trato 

respiratório e gastrointestinal, sendo recomendada contra Enterobacteriaceae, bactérias Gram-

negativas como Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli, e algumas bactérias Gram-

positivas (MARTINEZ; McDERMOTT; WALKER, 2006; DEVREESE et al., 2014). Seu 

mecanismo de ação é caracterizado pela inibição da DNA girase, um enzima encontrada em 

todas as bactérias, impedindo a formação de forquilhas de replicação e, consequentemente a 

transcrição e a duplicação. As fluoroquinolonas também atuam sobre a enzima topoisomerase 
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IV provocando a morte bacteriana, uma vez que esta enzima está envolvida no relaxamento do 

DNA e na dissociação dos cromossomos após a replicação (PALLO-ZIMMERMAN; BYRON; 

GRAVES, 2010; MARTINS-DUARTE et al., 2015). 

Além da enrofloxacina apresentar atividade contra bactérias ela também demonstrou ser 

eficiente no controle de protozoários. De acordo com Gottstein et al. (2005), esse antibiótico 

reduziu a infecção por Neospora caninum, parasito do filo apicomplexa, no cérebro de fêmeas 

grávidas de camundongos, apesar de não ter sido eficiente como o toltrazuril. A enrofloxacina 

também foi capaz de reduzir a invasão e proliferação intracelular de T. gondii em fibroblastos 

humanos (HFF) se comparado com a combinação de sulfadiazina e pirimetamina (BARBOSA 

et al., 2012). Adicionalmente, achados de Silva et al. (2017) demonstraram que esta droga 

controla a proliferação intracelular de T. gondii em células BeWo e em explantes de vilos 

placentários humanos. Mesmo se mostrando eficazes em estudos in vitro e in vivo contra o T. 

gondii, o uso de fármacos como as fluoroquinolonas durante a gestação é limitado (NASR et 

al., 2016). 

Ainda, acredita-se que a resistência aos fármacos contribua para falhas no tratamento 

que ocorrem em aproximadamente 10% dos pacientes durante a terapia inicial, dessa forma, é 

necessário mudanças na construção de medicamentos disponíveis clinicamente (ALDAY; 

DOGGETT, 2017). 

Diante do exposto, são notáveis as limitações associadas aos tratamentos atuais, sendo 

de grande importância o desenvolvimento de terapias alternativas contra T. gondii que sejam 

mais eficazes, seguras e não tóxicas (SEPÚLVEDA-ARIAS; VELOZA; MANTILL-MURIEL, 

2014; ALDAY; DOGGETT, 2017; MONTAZERI et al., 2017). Sendo assim, produtos naturais 

têm sido utilizados como base do desenvolvimento de novos fármacos, com o intuito de 

minimizar tais empecilhos e cada vez mais tem aumentado o interesse de estudiosos em explorar 

se essas plantas possuem atividades antiparasitárias significantes através de testes in vitro e in 

vivo (SEPÚLVEDA-ARIAS; VELOZA; MANTILLA-MURIEL, 2014; LEESOMBUN et al., 

2016). 

 

1.1.9 Validação de plantas medicinais com atividades biológicas  

 

O uso de plantas medicinas é considerado uma das práticas mais remotas empregadas 

pelo homem no tratamento e prevenção de enfermidades, no intuito de melhorar sua qualidade 

de vida e assim, aumentar as chances de sobrevivência (RODRIGUES; SANTOS; AMARAL, 

2006; FIRMO et al., 2011). De maneira geral, as plantas podem ser usadas na forma de chás, 
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extratos brutos ou fracionadas, assim como, por meio de isolamentos de compostos ativos em 

preparações farmacológicas (RATES, 2001). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima-se que 80% da 

população mundial faz uso dos recursos medicinais das plantas para suprir os serviços de saúde 

deficientes, principalmente em países em desenvolvimento (FIRMO et al., 2011; BRASIL, 

2012). Além disso, os produtos naturais representam um mercado que movimenta bilhões de 

dólares (BRASIL, 2012). 

Estudo de Randrianarivony et al. (2017) destacou que as plantas medicinais usadas por 

pessoas de três comunidades no Sudeste de Madagascar são diversas, onde as espécies mais 

citadas pelos entrevistados são utilizadas para tratar 76 doenças. Nesta pesquisa, folhas e galhos 

foram as partes das plantas mais citadas de preparação. 

Chang et al. (2017) investigaram o uso indígena e a atividade farmacológica de plantas 

medicinais tradicionais do Monte Taibai na China, e verificaram que as ervas foram as espécies 

de plantas mais utilizadas, sendo que as raízes eram as mais empregadas na preparação. 

Também foi constatado que tosse e resfriados foram as doenças tratadas com a maior 

diversidade de espécies de plantas. 

No Brasil, o uso de plantas medicinais é intenso devido à riqueza da biodiversidade, 

com cerca de 55 mil espécies de plantas. Apesar de toda a diversidade de espécies existentes, 

apenas uma pequena percentagem (0,4%) tem sido investigada fitoquimicamente 

(RODRIGUES; AMARAL, 2012). Segundo dados do Ministério da Saúde, a busca por 

tratamentos à base de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) mais que dobrou entre 2013 e 2015 (BRASIL, 2016).  

Pesquisa de Caetano e colaboradores (2014) realizada com frequentadores dos 

ambulatórios da Comunidade Santa Marcelina, em Porto Velho, Rondônia, identificou 79 

espécies e 46 famílias botânicas, destas, as folhas são as partes mais utilizadas, preparadas em 

forma de chá. 

A comercialização dessas plantas no Brasil é feita principalmente em feiras livres, 

mercados públicos ou lojas de produtos naturais, consumidas com pouca ou nenhuma 

comprovação de suas propriedades farmacológicas, levando-se em consideração somente o 

conhecimento popular. Tais práticas configuram-se em um sério problema de saúde pública, 

visto que, efeitos adversos devido à toxicidade da planta comumente ocorrem. Com isso, é de 

extrema importância a sua investigação e comprovação através de testes pré-clínicos e clínicos 

para garantir a eficácia, segurança e qualidade das mesmas (VEIGA JÚNIOR; PINTO; 

MACIEL, 2005; FIRMO et al., 2011; RODRIGUES; AMARAL, 2012). 
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Segundo Camurça-Vasconcelos et al. (2005) a validação da atividade de plantas envolve 

etapas que vão desde a seleção da planta até a comercialização do produto final. A etapa que 

confirma a eficácia pode ser realizada por meio de experimentos laboratoriais in vitro e in vivo.  

Testes in vitro são realizados inicialmente, sendo uma etapa de triagem, permitindo a 

seleção de plantas que apresentam os melhores resultados. Após a obtenção desses resultados, 

prosseguem-se os testes in vivo, no qual são realizados em animais infectados 

experimentalmente, com objetivo de avaliar a eficácia e toxicidade das mesmas (CAMURÇA-

VASCONCELOS et al., 2005). 

Os produtos naturais apresentam uma variedade estrutural única, proporcionando uma 

valiosa oportunidade para a descoberta de novos compostos, isso tem aumentado o interesse no 

uso desses produtos como alternativas terapêuticas contra o T. gondii e outros parasitos 

(SEPÚLVEDA-ARIAS; VELOZA; MANTILLA-MURIEL, 2014).  

Um grande número de plantas foram identificadas e pesquisadas apresentando ação 

antiparasitária significativa tais como, Cinchona officinalis e Artemisia anuua (Asteracea) 

foram base para o desenvolvimento de drogas anti-malária (WEATHERS et al., 2014; NASR 

et al., 2016), Curcuma (Zingiberaceae) mostra ter atividade contra Trypanosoma (HOET et al., 

2004; HADDAD; SAUVAIN, DEHARO, 2011), Baccharis retusa (Asteraceae) e Kalanchoe 

pinnata (Crassulaceae) exibem atividade anti-leishmanial (TEMPONE; MARTINS; 

BERLINCK, 2011; NASR et al., 2016). 

Correia et al. (2016) avaliaram a ação do extrato diclorometanólico de folhas de 

Myrciaria dubia contra os protozoários P. falciparum, L. amazonensis, L. brasiliensis e L. 

chagasi através de bioensaios. Os resultados indicaram a presença de compostos bioativos 

antiplasmodial e leishmanicida nesse extrato e que é necessário realizar estudos futuros para 

elucidar o mecanismo de ação desses efeitos.  

A atividade antiparasitária e citotóxica do extrato bruto etanólico e frações de folhas de 

Piper arboreum (Piperaceae) contra T. cruzi e L. brasiliensis foi avaliada no estudo de 

Figueredo et al. (2014), onde foi demonstrada maior atividade antiparasitária da fração hexânica 

com morte significativa de epimastigotas de T. cruzi e promastigotas de L. brasiliensis, 

concluindo-se que a P. arboreum pode ser considerada uma fonte alternativa com atividade 

contra esses protozoários.  

Oliveira (2007) avaliou os efeitos do extrato total de Artemisia annua in vitro e in vivo, 

demonstrando uma potencial utilização do mesmo no controle da infecção por T. gondii. Estudo 

de Oliveira (2012) avaliou os efeitos toxicológicos, antiproliferativos, antiinflamatórios e anti-

toxoplásmicos do Timol, isolado da espécie Lippia sidoides e do estragol, isolado da espécie 
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Croton zenhtneri e concluiu que ambos possuem importantes atividades biológicas e anti-

toxoplásmica. 

Estudo de Abugri et al. (2016) investigou extratos secos de folhas vermelhas de 

Sorghum bicolor para atividade contra taquizoítos de T. gondii, os resultados deles indicaram 

que extratos de folhas vermelhas ricos em 3-desoxantocianidinas possui potente atividade 

inibitória in vitro contra a fase proliferativa de taquizoítos. 

Mady e colaboradores (2016) estudaram os efeitos terapêuticos do óleo de Nigella sativa 

isolado e combinado com a pirimetamina e os comparou com a combinação clindamicina-

pirimetamina, sendo observado que mesmo o óleo sozinho tendo propriedades antioxidantes e 

imunoestimulantes significativas, não reduziu a contagem de taquizoítos, por outro lado, a 

combinação óleo e pirimetamina teve efeito sinérgico no tratamento da toxoplasmose. 

É possível observar que diversas pesquisas que envolvem a busca por produtos naturais 

com atividades contra protozoários vêm sendo desenvolvidas, nesse sentido, levando-se em 

consideração o impacto da toxoplasmose na população mundial e sua importância na saúde 

pública, torna-se pertinente a criação de novas alternativas terapêuticas para esta doença.  

 

1.1.10 Siparuna guianensis 

 

A espécie S. guianensis (SG) pertence à família Siparunaceae, conhecida popularmente 

por variados nomes no Brasil, sendo conhecida especificamente nos Estados do Mato-Grosso e 

Goiás como “negramina” (RENNER; HAUSNER, 2005; VALENTINI et al., 2010). Esta 

família encontra-se distribuída apenas na América Tropical e África Ocidental, sendo típica do 

cerrado brasileiro (RENNER; MURRAY; FOREMAN, 2000; RANGEL, 2010).  

Esta espécie é caracterizada por arbustos monoicos, medindo de 5 a 15 metros de altura, 

de casca cinza e lisa (RENNER; HAUSNER, 2005). Possuem folhas simples, membranáceas, 

de margens lisas e opostas. A inflorescência se dá em forma de cachos agrupados com 1 a 1,5 

cm de comprimento, como demonstrado na Figura 8 (RENNER; HAUSNER, 2005; 

VALENTINI; RODRÍGUEZ-ORTÍZ; COELHO, 2010). 
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Estudos tem relatado que as de folhas dessa espécie são utilizadas principalmente para 

combater sinusite, dores no corpo, fraqueza, febre, enxaqueca, desordens estomacais, 

reumatismo e certas doenças parasitárias (VALENTINI et al., 2009; AGUIAR et al., 2015; 

SILVA; VALENTINI; BARROS, 2015). A raiz da SG é usada como estimulante, diurética, 

carminativa, anti-inflamatória, abortiva e aromática (OLIVEIRA, 2008; JAVAÉ, 2014). 

Dados fitoquímicos desta espécie demonstram que a composição dos óleos de folhas 

frescas e secas, bem como do caule e frutos, podem variar entre países, entre diferentes regiões 

do mesmo país e também dentro de uma mesma região a depender das estações do ano 

(VALENTINI; RODRÍGUEZ-ORTÍZ; COELHO, 2010; SILVA, VALENTINE; BARROS, 

2015).  

Resultados da triagem fitoquímica realizada por Valentini et al. (2010) indicaram que 

os sesquiterpenos foram os constituintes químicos mais encontrados na composição volátil 

extraídos da folha. Bessa et al. (2013) realizaram triagem fitoquímica do extrato etanólico de 

SG e seus resultados foram semelhantes aos encontrados por Valentini et al. (2010) quanto a 

positividade para alcaloides e terpenos, e por Fisher (2005) no que se refere aos alcaloides, 

fenois, taninos e flavonoides. 

A presença dos constituintes fitoquímicos relevantes com potencial antimicrobiano, 

antioxidante e controle de insetos, têm direcionado estudos para verificação da atividade 

FIGURA 8- Planta Siparuna guianensis. (A) Arbusto de S. guianensis; (B) Folhas de S. guianensis; (C) Flores 

de S. guianensis, todos do Bosque Paulo Siqueira, Cuiabá-MT. Fonte: Valentini; Rodriguez-Ortíz; Coelho 

(2010). 
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biológica dessa planta. Adicionalmente, esses estudos dão suporte para políticas públicas de 

promoção das indicações terapêuticas de plantas de ampla utilização na medicina popular 

(BESERRA et al., 2011). 

Estudo de Vigneron et al. (2005) realizado na Guiana Francesa com grupos e 

nacionalidades distintas (Brasileiros, Criolos, Europeus, Palikur e Galibi), verificou que as 

folhas de SG, em associação com folhas de Campomanesia spp. (Myrtaceae), são usadas como 

remédio anti-malária. 

Andrade et al. (2015) analisaram a atividade antibacteriana, antifúngica e tripanocida 

dos óleos essenciais de Cinnamodendron dinisii (pimenteira) e SG e verificaram que ambos 

apresentaram baixo efeito inibitório em relação às bactérias e ao T. cruzi, por outro lado, melhor 

efeito inibitório foi observado para fungos.  

Outro estudo de Andrade et al. (2016) objetivou avaliar a atividade biológica de 

diferentes óleos essenciais contra formas promastígotas de Leishmania (L.) amazonensis, sendo 

verificado que dentre os óleos analisados, o da SG foi um dos mais ativos contra a leishmaniose.  

É notável que aplicações biológicas da SG vêm sendo estudadas mediante experimentos 

laboratoriais in vitro e in vivo, comprovando sua potencial atividade terapêutica, incluindo 

contra parasitoses em geral, no entanto, não há registros na literatura que demonstrem sua 

atividade anti-T. gondii.  

 

1.1.11 Alfa bisabolol  

 

O α-bisabolol (αB) é um álcool sesquiterpênico monocíclico insaturado, também 

conhecido como levomenol, o qual foi isolado pela primeira vez em 1951 por meio de flores de 

Matricaria chamomilla (camomila) (KAMATOU; VILJOEN, 2010; ROCHA et al., 2011; 

DINIZ, 2014). Este composto tem sido amplamente utilizado por indústrias farmacológicas e 

cosméticas na fabricação de loções, protetores solares, cremes, produtos de limpeza de pele, 

dentre outros, devido ao seu potencial efeito anti-inflamatório (OLIVEIRA et al., 2009; 

SCOLFORO et al., 2016). 

O αB pode ser obtido a partir do óleo essencial (OE) de diferentes espécies de plantas, 

tais como Matricaria chamomilla (camomila), Gossypium hirsutum L. (algodão), Lychnophora 

ericoides Less (arnica) e Copaifera langsforffi (Copaíba) (DINIZ, 2014). Valentini; Rodriguez-

Ortíz; Coelho (2010) e Diniz (2014) demonstraram a presença de αB na SG. Porém, a principal 

fonte desse composto é isolada da planta Eremanthus erythropappus (Candeia) (OLIVEIRA et 

al., 2009; DINIZ, 2014; SCOLFORO et al., 2016). 
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Diniz (2014) identificou altas concentrações de αB no óleo essencial obtido a partir de 

folhas de SG coletadas em São Miguel do Anta e Tocantins, além de demonstrar que essa planta 

apresentou atividade carrapaticida contra Rhipicephalus microplus, conhecido como carrapato 

do boi. 

Estudo de Rocha et al. (2011) examinou a atividade do αB em relação a gastroproteção 

e seus resultados mostraram que ele foi capaz de reduzir as lesões associadas à administração 

de etanol e a formação de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, além de ser capaz de 

aumentar a atividade da superóxido dismutase e diminuir a chegada de células inflamatórias 

(neutrófilos) na mucosa gástrica. Dessa forma, o αB é capaz de reduzir o estresse oxidativo e 

eventos inflamatórios. 

Pesquisa de Rottini et al. (2015) investigou o efeito inibitório do αB contra as formas 

amastigotas e promastigotas de Leishmania amazonensis, mostrando que este possui 

propriedades leishmanicidas promissoras, visto que, pode agir contra as formas promastigotas 

e também é capaz de penetrar na célula destruindo as formas amastigotas intracelulares.  

Falhas no tratamento atual da toxoplasmose devido ao surgimento de formas resistentes 

aos diferentes tipos de drogas comercializadas, graves efeitos colaterais que muitas vezes levam 

à interrupção do tratamento, bem como o fato de atuarem somente contra as formas taquizoítas, 

tem aumentado o interesse na busca de novas alternativas terapêuticas provenientes de produtos 

naturais (SEPÚLVEDA-ARIAS; VELOZA; MANTILLA-MURIEL, 2014). Como os 

compostos à base de plantas são ainda pouco investigados, apesar de apresentarem diversas 

propriedades biológicas, estudos que visam conhecer as propriedades terapêuticas nas doenças 

parasitárias como a toxoplasmose é bastante relevante.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral  

 

Avaliar o potencial anti-toxoplásmico in vitro do extrato etanólico, fração acetato de 

etila, fração aquosa, óleo essencial e do α-bisabolol isolado de Siparuna guianensis. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Verificar o efeito citotóxico do tratamento com diferentes concentrações do extrato 

etanólico, fração acetato de etila, fração aquosa, óleo essencial e do α-bisabolol isolado 

de S. guianensis em linhagem de fibroblastos murinos NIH/3T3. 

 Avaliar o efeito destes compostos em diferentes concentrações na proliferação 

intracelular de T. gondii em fibroblastos NIH//3T3 infectados com taquizoítos da cepa 

RH-2F1 de T. gondii.  

 Verificar o potencial de invasão celular dos taquizoítos após tratamento do parasito com 

extrato etanólico, frações acetato de etila e fração aquosa e do α-bisabolol isolado de S. 

guianensis; 

 Determinar o valor de IC50 dos compostos que apresentaram melhores resultados. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Local de realização dos experimentos  

 

Os compostos derivados da SG utilizados nos experimentos foram cedidos gentilmente 

pelos colaboradores do curso de Química da Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional 

Jataí, Professora Dra. Liliane Nebo e Professor Dr. Claudinei Alves da Silva. O extrato 

etanólico (EE), fração acetato de etila, fração aquosa e o OE da planta SG foram obtidos nos 

laboratórios de Química Orgânica e Inorgânica da UFG – Regional Jataí (GO). O isolamento 

do αB foi realizado nos Laboratórios de Química Analítica e Físico-química da UFG – Regional 

Jataí. Os testes in vitro foram efetuados no Laboratório de Imunopatologia da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU).  

 

3.2 Material vegetal  

 

 Foram selecionadas para coleta, folhas de SG de meia idade aparentemente saudáveis e 

sem indícios de injúrias provocadas por fitopatógenos, coletadas na cidade de Jataí (GO). O 

material coletado foi herborizado conforme procedimentos usuais para cada grupo taxonômico. 

As identificações foram feitas com o auxílio da literatura específica, e as exsicatas foram 

registradas e incorporadas aos acervos do Herbário Jataiense da Regional Jataí, cujo o número 

de registro é HJ1997.  

 

3.3 Obtenção e processamento do extrato etanólico e frações de S. guianensis 

 

 As folhas coletadas foram lavadas com água destilada e levadas à estufa por 

aproximadamente 45°C por três dias. Posteriormente, as folhas secas foram trituradas e 

divididas em duas partes para extrações, sendo cada uma das partes submetida a um processo 

de extração via ultrassom com etanol. No total foram realizadas cinco extrações, com tempo 

médio de 15 minutos para a primeira e 20 minutos para as demais extrações. Logo, a mistura 

foi filtrada à vácuo e evaporada em rotaevaporador à 55°C. O extrato foi transferido para a 

capela em recipientes de vidro para a completa evaporação do solvente. 

O extrato etanólico de SG foi obtido da extração líquido-líquido para formação das 

frações acetato de etila (FAE) e aquosa (FAq). Em funil de separação, o material foi suspenso 

em água e etanol na proporção 3:1, em seguida foi acrescentado inicialmente o solvente hexano. 
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Após a separação das fases (orgânica e aquosa), a fração hexânica foi reservada e a solução 

etanol/água foi fracionada novamente com o solvente acetato de etila. Por fim, a fração acetato 

de etila foi separada da fração aquosa e, estas foram colocadas em capela para evaporação do 

solvente (FIGUEREDO et al., 2014).  

  

3.4 Obtenção e processamento do óleo essencial de S. guianensis 

 

 Para obtenção do OE, folhas de SG coletadas em São Miguel do Anta (MG) foram 

trituradas e submetidas a quatro horas de hidrodestilação em aparelho tipo Clevenger. O óleo 

obtido foi recolhido juntamente com o hidrolato e extraído com diclorometano (3x10 mL) em 

funil de separação. As fases orgânicas foram secadas com sulfato de magnésio anidro e o 

solvente removido sob baixa pressão à 40°C em evaporador rotativo.  

A massa do OE foi medida em balança analítica e os rendimentos expressos em relação 

à massa seca e in natura do material vegetal. A matéria seca foi determinada pela secagem de 

três alíquotas de aproximadamente 10g de cada amostra, em estufa a 103 ± 2°C até massa 

constante (ASAE, 2000). Ao final, o OE foi acondicionado em frascos de vidro e mantido em 

freezer (-20°C) até o momento da realização dos ensaios.  

 

3.5 Isolamento do alfa-bisabolol 

 

 Para isolar o αB utilizou-se o óleo essencial das folhas de SG coletadas em São Miguel 

do Anta (MG). O isolamento se deu a partir de uma coluna cromatográfica (36cm x 18mm) 

empacotada com sílica gel, de acordo com Diniz (2014). Foram pesados 0,2 g de OE de SG e 

aplicados no topo da coluna. A eluição ocorreu em gradiente de hexano/éter etílico, com as 

seguintes proporções: 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5. 

 As frações obtidas foram avaliadas por cromatografia de camada delgada tendo como 

eluente hexano/éter etílico na proporção de 7:3 e o ácido fosfomolíbdico como revelador. A 

identificação do αB foi realizada por meio da cromatografia a gás acoplada ao espectrômetro 

de massas em comparação com um padrão de αB, previamente caracterizado pelo Laboratório 

de Análises e Síntese de Agroquímicos (LASA) da Universidade Federal de Viçosa (DINIZ, 

2014). O αB isolado, por fim, foi armazenado em temperatura ambiente até o momento dos 

ensaios. 
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3.6 Preparo das amostras  

 

 Para os testes in vitro, o EE e as frações FAE e FAq da SG foram solubilizados em 

dimetilsulfóxido (DMSO) 1% a uma concentração de 10 mg/mL (solução estoque). A partir da 

solução estoque preparou-se as soluções que foram testadas em cultura celular, nas 

concentrações de 500, 250, 125, 60, 30 e 15 µg/mL, para o EE e FAE, e nas concentrações de 

500, 250, 125 e 60 µg/mL para a FAq, todas diluídas em meio RPMI 1640 (Roswell Park 

Memorial Institute) (Cultilab, Campinas, SP, Brasil), suplementado com 10% (v/v) de soro fetal 

bovino (SFB) (Cultilab), além de tampão HEPES a 0,01M, bicarbonato de sódio (NaHCO3) a 

0,024M, L-glutamina a 0,002M e antibióticos (penicilina a 100U/mL e estreptomicina a 

100μg/mL) (todos os reagentes por Sigma-Aldrich Co., Saint Louis, MO, EUA). 

 O OE de SG e o αB isolado foram solubilizados em DMSO 3% a uma concentração de 

10 mg/mL (solução estoque), na qual foram feitas as diluições finais nas concentrações de 500, 

250, 125 e 60 µg/mL, diluídas em mesmo meio de cultivo. 

 Todas as soluções estoques foram identificadas e armazenadas sob refrigeração a -20°C, 

no Laboratório de Imunopatologia da Universidade Federal de Uberlândia, local de realização 

dos ensaios in vitro. 

 

3.6.1 Cultura e manutenção de células NIH/3T3 

  

 Utilizou-se a linhagem de fibroblastos murinos NIH/3T3 adquirida do American Type 

Culture Collection (ATCC, Manassas, VA, USA) e mantida em cultura no Laboratório de 

Imunopatologia do Instituto de Ciências Biomédicas (ICBIM/UFU), sendo que a utilização de 

linhagens celulares adquiridas comercialmente dispensa a aprovação ética, de acordo com o 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFU (CEP/UFU) através do comunicado 

N° 13/2012. 

Os fibroblastos foram cultivados em frascos de cultivo celular de 25 ou 75 cm2 (NuncTM 

Thermo Fisher Scientific, Roskilde, Dinamarca) em meio RPMI suplementado com 10% (v/v) 

de SFB, sendo incubados em estufa umidificada à temperatura de 37 °C e 5% de CO2 

(BARBOSA et al., 2012).  

 O repique dos fibroblastos NIH/3T3 foi efetuado a cada 48 horas, prosseguindo-se 

resumidamente da seguinte forma: o meio de cultura já metabolizado pelas células foi retirado 

dos frascos de cultivo e, logo em seguida, as células foram incubadas com 400 a 1000 µL de 

solução de tripsina acrescida de ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) a 0,25% (Sigma-
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Aldrich), por 5 minutos em estufa de cultivo. Após a ação da tripsina, foi adicionado meio novo 

ao frasco de cultivo, para inativação da tripsina, e a suspensão de células foi retirada dos frascos 

e transferida para tubo Falcon de 15 mL e centrifugada a 1500 rotações por minuto (rpm) 

durante 5 minutos. O “pellet” formado foi ressuspendido em 1 mL de meio e distribuído em 

novas garrafas de cultura para a realização dos experimentos.  

 

3.6.2 Manutenção in vitro da cepa RH-2F1 de T. gondii e infecção experimental 

 

 Foram utilizados taquizoítos do clone 2F1 de T. gondii, provenientes da cepa RH do 

parasito e que expressam o gene da enzima β-galactosidase (SEEBER; BOOTHROYD, 1996), 

gentilmente cedidos pelo Dr. Vern B. Carruther da Universidade de Michigan, EUA. Os 

parasitos foram mantidos na linhagem de células epiteliais uterinas humanas (HeLa), obtidas 

do ATCC e cultivadas de forma similar às células NIH/3T3, contudo, em meio RPMI a 2% de 

SFB. Os parasitos foram mantidos por passagem seriada em intervalos de 48 horas, sendo 

distribuídos em novos frascos de cultivo contendo monocamadas de células HeLa não 

infectadas, para a garantia do ciclo lítico do T. gondii, e incubados em estufa a 37°C e 5% de 

CO2. 

Para o processo de infecção experimental de células NIH/3T3, as células HeLa contendo 

taquizoítos intracelulares de T. gondii foram removidas dos frascos de cultura com auxílio de 

cell scraper (TPP®, Suíça) e transferidas para um tubo Falcon de 15 mL. Em seguida, a solução 

de células foi submetida a passagens mecânicas em seringas acopladas com agulhas de 21 e 26 

gauges, respectivamente, para lisar as células e assim liberar os parasitos de seu interior. O 

lisado resultante foi centrifugado a 500 rpm por 3 minutos, para remoção de debris celulares e, 

em seguida, o sobrenadante foi coletado e centrifugado novamente a 1500 rpm por 5 minutos 

para recolher os parasitos livres. O sedimento de parasitos resultante foi ressuspendido em meio 

a 2% de SFB e posteriormente, foi pipetado 10 µL da solução de parasitos em um pedaço de 

parafilme, acrescentando-se 10 µL de azul de tripan, sendo que 10 µL dessa mistura foi 

colocada na câmara de Neubauer para contagem dos parasitos a serem utilizados nas infecções 

dos experimentos que se seguiram. A realização desse procedimento teve por objetivo a 

obtenção de taquizoítos extraídos simultaneamente de suas células hospedeiras, visto que 

apresentariam taxas de viabilidade semelhantes, tornando-os viáveis para serem utilizados nos 

experimentos, se comparados aos parasitos liberados de forma espontânea de suas células.  
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3.6.3 Avaliação da atividade citotóxica  

  

 A fim de constatar se os tratamentos com os compostos da SG poderiam ser tóxicos para 

as células hospedeiras e determinar qual concentração dos mesmos pode ser utilizada sem 

reduzir a viabilidade das células, foi realizado o ensaio de redução do sal de tetrazólio (MTT), 

como descrito por Mosmann (1983). O MTT é um método enzimático e colorimétrico 

quantitativo que se baseia na capacidade de células metabolicamente ativas reduzirem o sal 

MTT [brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il) 2,5-difeniltetrazólio] de cor amarelo-ouro em um 

composto de coloração violácea, chamado formazan [E, Z-1-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-1,3-

difenilformazan] pela atividade da enzima mitocondrial succinato-desidrogenase 

(MOSMANN, 1983). 

 Para isso, as células NIH/3T3 foram retiradas dos frascos de cultura pela ação da 

tripsina, centrifugadas e o “pellet” foi ressuspendido em meio a 10% de SFB e contadas em 

câmera de Neubauer. Neste teste foi utilizada uma concentração de 3 x 104 células/200µL/poço, 

as quais foram semeadas em placas de 96 poços de fundo chato (Nest Biotech Co., Ltd, Wuxi, 

China) e incubadas a 37 °C em 5% de CO2 por 24 h. Após esse período, o meio foi retirado e 

descartado, e as células foram então tratadas com diferentes concentrações das amostras como 

descrito no item 4.6.1. Como controle negativo, as células foram incubadas somente com meio 

RPMI com 10% de SFB. Em seguida, as placas foram novamente incubadas a 37°C em 5% de 

CO2 por 24 h. 

 Após as 24 h de incubação, o sobrenadante dos poços foi retirado cuidadosamente e as 

células foram lavadas com novo meio e acrescidas com 10 µL do reagente MTT (Sigma-

Aldrich) a 5mg/mL juntamente com 90 µL de meio completo, permanecendo incubadas por 4 

h. Decorrido esse período, o sobrenadante dos poços foi removido cuidadosamente e os cristais 

de formazan produzidos pelas células viáveis que metabolizaram o MTT foram solubilizados 

em 100 µL de solução de duodecil sulfato de sódio (SDS) a 10% com N, N-dimetil formamida 

(DMF) a 50%. As soluções de cada poço foram vigorosamente homogeneizadas até que não 

fosse observada a presença de cristais. A densidade óptica foi determinada em 

espectrofotômetro de microplacas (VersaMax ELISA Microplate Reader, Molecular Devices, 

Sunnyvale, CA, EUA) a 570 nm. Os resultados foram expressos em porcentagem de viabilidade 

das células em relação ao controle (células não tratadas), que correspondeu a 100% de 

viabilidade. Foram realizados dois experimentos independentes em n amostral de seis para cada 

condição experimental. 
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3.6.4 Análise da proliferação intracelular de T. gondii em células NIH/3T3 por ensaio 

de β-galactosidase 

 

 A proliferação intracelular de T. gondii foi determinada por ensaio colorimétrico com 

β-galactosidase como descrito por Teo e colaboradores (2007) com algumas modificações. O 

ensaio se baseia na clivagem do substrato CPRG (Clorofenol vermelho-β-D-

Galactopiranosídeo) pela enzima β-galactosidase, levando a formação de galactose e do 

cromóforo vermelho de clorofenol, de coloração avermelhada que é detectável por 

espectofotometria a 570 nm (TONINI, 2013), como demonstrado na Figura 9. 

 

 

 

  

Para tal, fibroblastos NIH/3T3 a uma concentração de 3 x 104 células/poço/200µL foram 

cultivados em placas de 96 poços de fundo chato a 37°C e 5% de CO2 por 24 h. Após o cultivo 

foram realizadas duas condições experimentais: 

 

3.6.4.1 Tratamento das células hospedeiras após infecção parasitária 

 

 Primeiramente, o sobrenadante dos poços foi descartado e as monocamadas de células 

NIH/3T3 foram infectadas com taquizoítos 2F1 de T. gondii na proporção de 1 parasito por 

célula (1:1) em meio RPMI com 10% de SFB. Após 3 horas de incubação a 37 °C e 5% de CO2, 

o sobrenadante dos poços foi removido e as células foram lavadas com meio incompleto para a 

FIGURA 9- Clivagem da CPRG pela enzima β-galactosidase. Fonte: TONINI (2013). 
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retirada dos parasitos não internalizados e, em seguida, foram tratadas com as concentrações do 

EE (15, 30, 60 e 125 µg/mL), da FAE (15, 30, 60 e 125 µg/mL), da FAq (60, 125, 250 e 500 

µg/mL), do OE (60, 125 e 250 µg/mL) e do αB (125, 250 e 500 µg/mL), as quais foram 

escolhidas baseadas nos resultados de MTT.  Em paralelo, as células foram incubadas somente 

com meio na condição controle negativo e como controle positivo as células foram tratadas 

com enrofloxacina a 200 µg/mL (BARBOSA et al., 2012). 

 Após 24 horas de incubação com os diversos produtos da SG testados, foi realizada a 

quantificação da proliferação intracelular parasitária por ensaio colorimétrico com β-

galactosidase, como descrito por Teo et al. (2007) com algumas modificações. Em todas as 

condições experimentais, foi preparada em paralelo uma curva padrão com diluições duplas 

seriadas de taquizoítos 2F1 de T. gondii variando de 1 x 106 a 15,625 x 103 parasitos em 50 µL 

de meio, sendo esta utilizada como referência para a determinação dos índices de proliferação 

de T. gondii.  

 Após a construção da curva, o sobrenadante dos demais poços foi descartado e as células 

foram incubadas com 100 µL de tampão de lise gelado RIPA (50 mM de Tris, 150 mM de 

NaCl, Triton X-100 a 1%, deoxicolato de sódio a 1% e 0,1% de SDS, pH 7,5) por 15 minutos. 

Posteriormente, o tampão de lise foi removido e foram adicionados 160 µL de tampão de ensaio 

[phosphate buffered saline (PBS) a 100 mM, pH 7,3, β-mercaptoetanol a 102 mM e MgCl2 a 9 

mM] juntamente com 40 µL do reagente substrato Chlorophenol Red-D-β-Galactopyranoside 

(CPRG) (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Alemanha) reconstituído em água deionizada 

a 3 mM. Após cerca de 15 minutos a temperatura ambiente e ao abrigo de luz, a atividade 

enzimática da β-galactosidase foi determinada a 570 nm em espectrofotômetro de microplacas 

(VersaMax ELISA Microplate Reader, Molecular Devices, Sunnyvale, CA, EUA). Os 

resultados foram expressos como o número de taquizoítos calculados em relação à curva de 

referência. Dois experimentos independentes foram realizados em n amostral de 6 para cada 

condição. 

 

3.6.4.2 Pré-tratamento dos parasitos antes da infecção de células hospedeiras 

 

 Taquizoítos clone 2F1 de T. gondii foram pré-tratados em frascos de vidro durante 1 

hora a 37 °C e 5% de CO2 com concentrações distintas de EE (125 µg/mL), fração acetato de 

etila (125 µg/mL), OE (250 e 500 µg/mL) e αB (500 µg/mL) ou com DMSO 0,6% (veículo).  

Em seguida, os parasitos foram transferidos para um tudo de 15 mL, o qual foi centrifugado a 

1500 rpm por 5 minutos. O sobrenadante resultante foi descartado e o “pellet” ressuspendido 
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apenas em meio com 10% de SFB. Posteriormente, os parasitos foram incubados com 

monocamadas de células NIH/3T3 na proporção de um parasito por célula (1:1) por 24 h a 37 

°C e 5% CO2. A quantificação da proliferação intracelular parasitária foi determinada pelo 

ensaio colorimétrico com β-galactosidase com descrito no item 3.6.5.1. Um experimento 

independente foi realizado em n amostral de 8 para cada condição. 

 

3.7 Determinação do IC50 

 

As absorbâncias para cada concentração testada foram utilizadas para calcular 

graficamente a relação concentração resposta (concentração x viabilidade do parasito), obtida 

através de análise de regressão linear com limite de confiança de 95% e a concentração de 

inibição de 50% da atividade parasitária (IC50) foi obtida através de equação da reta gerada 

utilizando o programa Origin Data Analysis versão 5.0 (Originlab, EUA).  

 

3.8 Análise estatística 

 

Todos os dados foram expressos como média ± erro padrão da média (SEM). Os dados 

obtidos foram submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, sendo que quando 

paramétricos, foram posteriormente analisados pelo teste One-Way ANOVA com pós-teste por 

comparações múltiplas de Bonferroni, e quando não paramétricos, isto é, não validados via teste 

de normalidade, os dados foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis com pós-teste por 

comparações múltiplas de Dunn, utilizando o programa GraphPad Prism® Version 5.0 

(GraphPad Software, Inc., San Diego, EUA). Valores de p < 0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Análise da viabilidade de células NIH/3T3 submetidas ao tratamento com compostos 

da S. guianensis  

 

 A fim de verificar a possível citotoxidade dos compostos da SG nas diferentes 

concentrações testadas em células NIH/3T3, foi realizado o ensaio de MTT.  

Após o tratamento com EE observou-se redução significativa da viabilidade celular nas 

concentrações de 250 µg/mL (58,3%) e 500 µg/mL (84,2%) se comparado as células não 

tratadas (p < 0,05). Nas demais concentrações analisadas do EE não houve redução significativa 

da viabilidade celular (Figura 10A). 

O tratamento com a FAE reduziu a viabilidade celular de forma significativa nas 

concentrações de 125 µg/mL (15,3%), 250 µg/mL (71%) e 500 µg/mL (90,9%) em comparação 

com as células não tratadas (p < 0,05). Em contrapartida, não foi observada diminuição da 

viabilidade celular nas demais concentrações analisadas (Figura 10B). 

 Quando as células NIH/3T3 foram tratadas com a FAq, não houve redução da 

viabilidade celular em nenhuma das concentrações testadas se comparado a células não tratadas. 

(Figura 10C). 

 O tratamento com OE reduziu significativamente a viabilidade celular apenas na 

concentração de 500 µg/mL, apresentando uma redução em torno de 55% quando comparado 

com as células não tratadas (p < 0,05). As concentrações inferiores analisadas do OE não 

diminuíram significativamente a viabilidade celular (Figura 10D). 

Após o tratamento das células NIH/3T3 com o αB, não foi observada redução 

significativa da viabilidade celular se comparado as células não tratadas mesmo quando as mais 

altas concentrações foram utilizadas (Figura 10E). 
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FIGURA 10- Viabilidade de células NIH/3T3 tratadas com diferentes concentrações dos compostos de S. 

guianensis. Células NIH/3T3 foram cultivadas em placas de 96 poços em meio RPMI com 10% de SFB e após 

24 h foram tratadas com diferentes concentrações do extrato etanólico (A), fração acetato de etila (B), fração 

aquosa (C), óleo essencial (D) e α-bisabolol (E). Após 24 h de tratamento, a viabilidade celular foi verificada 

pelo ensaio de MTT. Os resultados foram expressos em porcentagem de células viáveis em relação ao controle 

(células não tratadas = 100% de viabilidade). Diferenças significativas em relação as células não tratadas (meio) 

(*p < 0,05). 
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Levando-se em consideração esses resultados, foram selecionadas apenas as 

concentrações dos compostos que não reduziram significativamente a viabilidade celular ou 

que pelo menos mantiveram 80% de células viáveis para a execução dos experimentos 

posteriores. As seguintes concentrações foram escolhidas: 15, 30, 60 e 125 µg/mL para EE e 

FAE; 60, 125, 250 e 500 µg/mL para a FAq; 60, 125 e 250 para o OE e 125, 250 e 500 µg/mL 

para o αB. 

 

4.2 Efeito do tratamento com compostos da S. guianensis na proliferação intracelular de 

T. gondii em fibroblastos NIH/3T3 após a infecção com taquizoítos 2F1  

 

 Com intuito de avaliar o efeito dos diferentes compostos da SG na proliferação 

intracelular de T. gondii, células NIH/3T3 foram infectadas e tratadas durante 24 h e, 

posteriormente foi realizado o ensaio de β-galactosidase.  

 Fibroblastos tratados com EE na concentração de 125 µg/mL demonstraram uma 

redução significativa na proliferação parasitária se comparado as células não tratadas (p < 0,05). 

Foi observada diferença estatística significativa quando comparado com a enrofloxacina 200 

µg/mL (controle positivo) (p < 0,05). As concentrações de 15 e 30 µg/mL foram incapazes de 

diminuir a proliferação parasitária intracelular (Figura 11A). 

 O tratamento com a FAE reduziu a proliferação do parasito nas concentrações de 30, 60 

e 125 µg/mL em relação ao meio (controle negativo) (p < 0,05). As concentrações de 15, 30 e 

60 µg/mL diferiram estatisticamente quando comparadas a concentração de 200 µg/mL da 

enrofloxacina (p < 0,05), demonstrando que esta droga foi mais eficaz em controlar a infecção 

do que as menores concentrações analisadas da FAE. Adicionalmente, não houve diferença 

significativa entre a concentração de 125 µg/mL e o controle positivo (Figura 11B). 

 Verificou-se que todas as concentrações analisadas da FAq não foram suficientes para 

induzir uma diminuição da proliferação intracelular de T. gondii quando comparado ao controle 

não tratado (meio). Em adição, houve diferença estatística significativa entre todas as 

concentrações analisadas da FAq (60 a 500 µg/mL) e a concentração de 200 µg/mL da 

enrofloxacina (p < 0,05) (Figura 11C). 

 Resultado semelhante foi observado quando as células NIH/3T3 infectadas foram 

tratadas com o OE, uma vez que todas as concentrações analisadas (60, 125 e 250 µg/mL) foram 

incapazes de reduzir a proliferação intracelular de T. gondii quando comparadas as células não 

tratadas. Além disso, as concentrações 60, 125 e 250 µg/mL diferiram significativamente 

quando comparadas a concentração de 200 µg/mL da enrofloxacina (p < 0,05) (Figura 11D). 
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 O tratamento com o αB reduziu a proliferação intracelular do parasito somente na maior 

concentração analisada (500 µg/mL) em relação as células não tratadas (p < 0,05). As 

concentrações de 125 e 250 µg/mL foram incapazes de controlar o parasitismo se comparado 

ao controle negativo, havendo diferença estatística significativa quando comparadas ao controle 

positivo (enrofloxacina a 200 µg/mL) (p < 0,05) (Figura 11E). 
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FIGURA 11- Proliferação intracelular de T. gondii (cepa RH-2F1) na condição experimental de 

tratamento de células NIH/3T3 em diferentes concentrações dos compostos de S. guianensis após da 

infecção. Células NIH/3T3 foram cultivadas em placas de 96 poços em meio RPMI com 10% de SFB e, após 

24 h foram infectadas com T. gondii por 3 h, posteriormente foram tratadas com diferentes concentrações do 

extrato etanólico (A), fração acetato de etila (B), fração aquosa (C), óleo essencial (D) e α-bisabolol (E). Após 

24 h de tratamento, as células foram submetidas ao ensaio de β-galactosidase. Os resultados foram expressos 

com média ± SEM do número de taquizoítos em relação a curva padrão. Diferenças significativas em relação as 

células não tratadas (meio) (*p < 0,05) e enrofloxacina (controle positivo) ($p <0,05). 
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4.3 Efeito dos compostos da S. guianensis na proliferação intracelular de T. gondii em 

fibroblastos NIH/3T3 infectados com taquizoítos 2F1 previamente tratados 

 

O tratamento com a FAE a 125 µg/mL, OE a 250 µg/mL e αB a 500 µg/mL reduziu 

significativamente a proliferação intracelular do T. gondii quando comparadas com DMSO 

0,6% (veículo) (p < 0,05). No entanto, não houve diferença estatística significativa entre a 

concentração de 125 µg/mL do EE e o veículo, como demostrado na Figura 12. 
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4.4 Determinação do IC50 

 

O valor de IC50 não pôde ser determinado para todos os compostos testados da SG, o 

cálculo foi feito somente para a FAE, e este indicou que para inibir 50% da viabilidade do T. 

gondii, é necessária concentração de 77,21 µg/mL. 

FIGURA 12- Quantificação da proliferação intracelular de T. gondii (cepa RH-2F1) na condição 

experimental de pré-tratamento do parasito antes da infecção de células NIH/3T3. Taquizoítos 2F1 foram 

pré-tratados por 1 hora a 37°C e 5% de CO2 com as concentrações selecionadas do extrato etanólico (125 

µg/mL), fração acetato de etila (125 µg/mL), óleo essencial (250 µg/mL) e α-bisabolol (500 µg/mL). Em 

seguida, taquizoítos foram incubados com monocamadas de células NIH/3T3 na proporção de 1:1. Após 24 h, 

as células foram submetidas ao ensaio de β-galactosidase. Os resultados foram expressos com média ± SEM do 

número de taquizoítos em relação a curva padrão. Diferenças significativas em relação ao DMSO 0,6% (veículo) 

(*p < 0,05). 
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 A Figura 13 evidencia que o efeito da FAE nas concentrações analisadas em células 

infectadas com a cepa RH-2F1 de T. gondii, ocorreu de maneira concentração-dependente e 

inversamente proporcional, uma vez que, à medida que a concentração aumentou, houve 

diminuição do número de taquizoítos.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13- Relação concentração-resposta da fração acetato de etila na proliferação de taquizoítos de T. gondii 

em linhagens de fibroblastos murinos NIH/3T3. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A toxoplasmose, que tem como agente etiológico o protozoário intracelular T. gondii, é 

uma das doenças mais importantes e desafiadoras da saúde pública, que atinge um terço da 

população humana global (MONTOYA; LIESENFELD, 2004; OZGONUL; BESIRLI, 2017). 

Embora a maioria dos casos de toxoplasmose seja assintomática ou leve em indivíduos 

saudáveis, esta pode causar complicações graves que ameaçam a vida de hospedeiros 

imunocomprometidos ou infectados congenitamente (WEISS; DUBEY, 2009; LEESOMBUN 

et al., 2016). Assim, um tratamento adequado para esta doença é de grande importância. 

Atualmente, a combinação dos medicamentos sulfadiazina e pirimetamina é utilizado 

como primeira escolha para o tratamento da toxoplasmose (ALDAY; DOGGETT, 2017; SI et 

al., 2018), no entanto, sua eficácia é limitada e provoca efeitos adversos que não devem ser 

negligenciados (NASR et al., 2016; SHARIF et al., 2016). Dessa forma, o desenvolvimento de 

novos fármacos eficazes e com baixas toxicidades é necessário, porém as indústrias 

farmacêuticas não se empenham nesta tarefa, uma vez que, doenças parasitárias comumente 

afetam regiões mais pobres do mundo (RENSLO; McKERROW, 2006). Neste sentido, as 

plantas medicinais por se tratarem de produtos mais acessíveis, confiáveis e de baixo custo, 

podem ser consideradas como estratégias alternativas na produção  de novos agentes 

terapêuticos, sendo mais efetivas no controle de doenças parasitárias, como a toxoplasmose 

(RATES, 2001; SEPÚLVEDA-ARIAS; VELOZA; MANTILLA-MURIEL, 2014). 

O presente estudo demonstrou pela primeira vez a atividade antiparasitária in vitro da 

planta SG contra a forma taquizoítos de T. gondii. Foi utilizado nos testes, o EE, FAE e FAq, o 

OE e o αB isolado, que é um dos constituintes mais encontrados no OE, segundo Valentini; 

Rodriguez-Ortíz; Coelho (2010) e Diniz (2014). 

Com base nos dados de citotoxidade, sugere-se que os compostos mais promissores 

contra T. gondii foram aqueles que mostraram pouca ou nenhuma toxicidade para as células 

NIH/3T3. Verificou-se que as maiores concentrações testadas do EE (500 µg/mL, 250 µg/mL), 

fração acetato de etila (500 µg/mL, 250 µg/mL) e OE (500 µg/mL) reduziram em mais de 50% 

a viabilidade celular. Infere-se que a citotoxidade desses compostos pode ter ocorrido devido 

ao aumento do estresse oxidativo intracelular em concentrações mais elevadas, levando a 

geração de ROS e consequente morte celular por meio de mecanismos redox (STROBL et al., 

2009; KAVITHA et al., 2012). Em relação ao OE, devido a sua lipofilicidade pode ocorrer 

modificação da conformação tridimensional das proteínas de membrana tornando-a 

anormalmente permeável e levando a morte celular (WINK, 2008; ROTTINI et al., 2015). 
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Após tratamento com as demais concentrações analisadas do EE, FAE, OE, assim como 

todas as concentrações analisadas da fração aquosa e do αB, foi observado pouco ou nenhum 

efeito tóxico para as células. De maneira interessante, verificou-se uma tendência de aumento 

da viabilidade celular em relação ao controle em algumas das concentrações analisadas, 

comprovando que as mesmas não são citotóxicas para as células. Esse efeito favorável pode ser 

atribuído às propriedades antioxidantes dos constituintes fitoquímicos da SG, tais como taninos, 

alcaloides e flavonoides, os quais neutralizam a atividade de radicais livres gerados, protegendo 

contra a morte celular (KAVITHA et al., 2012; BESSA et al., 2013). 

Tempone et al. (2005), avaliaram a atividade citotóxica do EE das folhas de SG e 

observaram EC50 > 120 µg/mL em células RAW 264.7 (macrófagos de rato). Andrade et al. 

(2016) observaram que OE de SG apresentou propriedades citotóxicas para células L6 (CC50 

78,02). E Rottini et al. (2015) demonstraram que o αB foi capaz de inibir 50% das células dos 

macrófagos de linhagem J774.G8 em uma concentração de 14,82 µg/mL. 

O teste de citotoxidade serviu como triagem para permitir a seleção de concentrações 

que não apresentassem atividade citotóxica contra as células, sequencialmente a esse teste foi 

realizada a avaliação da proliferação intracelular parasitária por meio do ensaio de β-

galactosidase com as concentrações não citotóxicas dos compostos, pode-se inferir que estas 

não afetam o desempenho da célula hospedeira no estudo da atividade antiparasitária, além de 

ser um indicativo de que a planta seja bem tolerada pelo organismo (KAVITHA et al., 2010; 

ESTEVAM et al., 2016). 

A avaliação da proliferação intracelular do parasito in vitro foi realizada em duas 

condições diferentes. Os resultados obtidos demonstraram que o tratamento de fibroblastos 

depois da infecção com diferentes concentrações do EE (125 µg/mL), FAE (30, 60 e 125 

µg/mL) e αB (500 µg/mL) controlaram significativamente o parasitismo. Em contrapartida, em 

concentrações mais baixas e em todas as concentrações analisadas da FAq e do αB, observou-

se que esses compostos foram incapazes de controlar o parasitismo.  

Alguns estudos evidenciam que a infecção por T. gondii interfere no processo apoptótico 

das células hospedeiras, aumentando a sobrevida desse protozoário (CARMEN; HARDI; 

SINAI, 2006; LUDER et al., 2009). De acordo com Choi et al. (2011), a pré-infecção de T. 

gondii tem efeito protetor contra o estresse oxidativo, inibindo a apoptose em células epiteliais 

pigmentares da retina (ARPE-19), por meio da inibição da expressão de moléculas pró-

apoptóticas (Bad e Bax) e a ativação da caspase-3, e promovendo a expressão da molécula anti-

apoptótica Bcl-2 após tratamento com peróxido de oxigênio (H2O2), um poderoso oxidante. 
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No presente estudo, quando os fibroblastos foram tratados depois da infecção, os 

resultados demostraram que a FAE nas concentrações testadas apresentou uma melhor 

atividade contra taquizoítos de T. gondii se comparada aos demais compostos analisados, 

apresentando valor de IC50 de 77,21 µg/mL. Tal fato pode ser justificado pela presença de 

metabólitos secundários com bioatividade diferentes na FAE (FIGUEREDO et al., 2014).  

Além disso, neste estudo, a concentração necessária para inibir 50% do crescimento de 

T. gondii (IC50) não pode ser determinada para os outros compostos testados, uma vez que estes 

não induziram a morte dependente da concentração. Infere-se que este efeito pode ser 

decorrente da variedade de substâncias presentes nas plantas, que podem ter sinergia ou efeitos 

antagonistas (QUEIROZ et al., 2014). 

O mesmo não foi observado quando os taquizoítos de T. gondii foram pré-tratados com 

diferentes concentrações do EE (125 µg/mL), FAE (125 µg/mL), OE (250 µg/mL) e αB (500 

µg/mL) antes da infecção de fibroblastos NIH/3T3, em que foi verificada uma pronunciada 

diminuição da proliferação intracelular parasitária quando comparados ao veículo (DMSO 

0,6%). Sugere-se que a diferença observada seja justificada pela sensibilidade dos taquizoítos, 

que interagiram diretamente com os compostos da SG (QUEIROZ et al., 2014). 

Esses achados corroboram com Oliveira e colaboradores (2009) que demonstraram que 

o extrato total de Artemisia annua foi capaz de controlar parcialmente a infecção por T. gondii 

em experimentos in vitro, sendo que este efeito foi mais fortemente observado no pré-

tratamento dos parasitos antes da infecção celular (OLIVEIRA et al., 2009). Nascimento (2014) 

também verificou que o tratamento prévio de taquizoítos com diferentes concentrações do 

extrato do fungo Trichoderma stromaticum antes da infecção, diminui consideravelmente a 

proliferação intracelular de T. gondii, enquanto que este efeito não foi observado em 

macrófagos tratados depois da infecção (NASCIMENTO, 2014). 

O mecanismo de ação do EE de SG e de suas frações contra o T. gondii permanece 

pouco conhecido, ressaltando-se a necessidade do isolamento de constituintes desses 

compostos, no intuito de buscar os princípios ativos responsáveis pela ação anti-toxoplásmica. 

O mecanismo de ação pelo qual os óleos essenciais e o αB atuam contra o T. gondii pode ser 

atribuído à composição do terpeno, constituinte responsável pelo caráter hidrofóbico desses 

compostos (ANDRADE et al., 2015; ROTTINI et al., 2015). Dessa maneira, infere-se que 

devido a essa hidrofobicidade, a atividade anti-toxoplásmica ocorra pela maior facilidade de 

penetração desses compostos nas membranas celulares do parasito, atingindo as vias 

metabólicas ou organelas citoplasmáticas. Em adição, os óleos podem também provocar 

alterações fisiológicas agressivas através de sua interação com a membrana do parasito, levando 
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à perda da permeabilidade da membrana e em última instância pode conduzir à morte celular 

(BAKKALI et al., 2008; BORGES et al., 2012). 

 Apesar da SG ter apresentado bons resultados, seus compostos não foram tão eficazes 

na diminuição do parasitismo conforme observado no controle positivo testado neste estudo, a 

enrofloxacina. Esse antibiótico da classe das fluoroquinolonas, além de diminuir o parasitismo, 

não apresenta efeito citotóxico para as células em concentrações variando de 1,56 e 200 µg/mL, 

como assegurado no estudo de Barbosa et al. (2012) (ANEXO A). No entanto, o uso da SG no 

tratamento da toxoplasmose pode ser mais vantajoso, por se tratar de um produto natural, 

acessível e de baixo custo. 

Rangel (2010) verificou que o extrato hexânico das folhas de Siparuna cujabana, outra 

espécie pertencente à família Siparunaceae, apresentou atividade contra formas promastigotas 

e amastigotas de L. (L.) chagasi e em amastigotas de L. (L.) amazonensis com valores de IC50 

de 30,5 µg/mL; 28,63 µg/mL e 8,75 µg/mL, respectivamente. Esse extrato foi também ativo em 

T. cruzi com IC50 de 53 µg/mL. Tempone et al. (2005) avaliaram a atividade tripanocida do 

extrato etanólico de S. guianensis e verificaram 100% de mortalidade de tripomastigotas a uma 

concentração de 100 μg/mL, valor não condizente com os achados nessa pesquisa.  

Estudo realizado por Andrade et al. (2015) demonstrou que ambos os óleos avaliados 

apresentaram fraco efeito inibitório contra T. cruzi em relação ao composto de referência 

benzonidazol (IC50 12,8 µg/mL), sendo melhor atividade obtida para SG (IC50 209,30 µg/mL), 

seguido de Cinnamodendron dinisii (IC50 282,93 µg/mL). Pesquisa posterior de Andrade et al. 

(2016) relevou uma atividade leishmanicida significativa do óleo essencial de SG contra L. 

amazonensis (IC50 48,55 µg/mL). 

Rottini et al. (2015) avaliaram o efeito inibitório de αB contra L. amazonensis e 

constatou IC50 de 8,09 µg/mL contra promastigotas e de 4,15 µg/mL para amastigotas 

intracelulares (ROTTINI et al., 2015), valores esses bastante inferiores ao encontrado no 

presente trabalho. Tal divergência pode ser justificada pela diferença na estrutura morfológica 

de ambas as espécies, sendo que o Toxoplasma apresenta uma estrutura trimembranar que 

envolve o taquizoíto, podendo dificultar a ação do αB (SOUZA et al., 2010). Por outro lado, 

Morales-Yuste et al. (2010) revelaram o uso promissor do αB contra promastigotas de 

Leishmania infantum, demonstrando que este foi capaz de inibir 100% dos parasitos nas 

concentrações de 1000 e 500 µg/mL. 

Diante de todas as evidências mostradas neste trabalho sugere-se a utilização favorável 

da SG no controle da infecção por T. gondii, devido a sua baixa toxicidade e efeito inibitório, 

especialmente quando testada diretamente contra o parasito, sendo que a melhor atividade foi 
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verificada para a FAE. Tais achados abrem novas perspectivas para pesquisas que podem 

contribuir para o desenvolvimento de terapias alternativas para o tratamento da toxoplasmose, 

porém estudos futuros baseados em ensaios in vivo e isolamento de constituintes químicos dos 

compostos que justifique a atividade antiparasitária atribuída à planta SG são necessários. 
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6 CONCLUSÕES 

  

 A toxicidade dos compostos derivados da SG foi relativamente baixa em fibroblastos 

murinos NIH/3T3, indicando considerável perfil de segurança. 

 Os compostos da SG foram capazes de controlar parcialmente a infecção por T. gondii 

quando o tratamento foi realizado após a infecção celular, sendo observada melhor 

atividade inibitória da FAE. 

 O controle do parasitismo foi mais fortemente verificado no pré-tratamento dos parasitos 

antes da infecção celular, evidenciando um efeito inibitório direto sobre o parasito.  

 A FAE apresentou valor de IC50 de 77,21 µg/mL, indicando seu uso promissor como 

alternativa terapêutica contra taquizoítos de T. gondii.  
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ANEXO 

ANEXO A – Viabilidade celular verificada pelo ensaio de MTT em células HFF tratadas com 

enrofloxacina (BARBOSA et al., 2012). 

 

 

 


