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RESUMO 

 

Este trabalho está dividido em duas partes: a primeira descreve metodologias de preparo de 

amostras de Trypanosoma cruzi em microscopia de força atômica (AFM), isso devido às 

dificuldades encontradas em obter imagens para estudos de novos alvos terapêuticos, já a 

segunda parte apresenta o efeito do ácido anacárdico em T. cruzi. Para obtenção de imagens 

de AFM foram utilizadas duas metodologias para preparo de amostras, sendo empregado o 

mesmo protocolo para MEV, e a outra utilizando somente glutaraldeído e lavados com água e 

PBS. As formas do parasito usado foram epimastigotas de T. cruzi sem tratamento e tratado 

com Benzonidazol. Os resultados mostraram que os parasitos preparados somente com 

glutaraldeído e lavados com água e PBS preservaram a estrutura do parasito e, além disso, foi 

possível realizar imagens com parasitos tratados com BZN, no entanto, quando usado o 

mesmo protocolo do MEV, observaram-se alterações na estrutura do parasito que podem ter 

sido provocadas por excesso de lavagens hidroalcoólicas. Podendo-se concluir que esta nova 

abordagem de preparo de amostras poderá colaborar com estudos de outras formas do 

parasito, como também para investigar a ação de novos alvos terapêuticos para tratamento da 

doença. O ácido anacárdico é um dos principais líquidos contidos na castanha de caju (LCC) e 

tem apresentado várias aplicações biológicas importantes, dentre elas, inibidor da proteína 

glicossomal GAPDH (Gliceraldeído-3-fostato desidrogenase). Com isso, buscam-se novas 

alternativas para tratamento da doença de Chagas por se tratar de uma doença negligenciada. 

Este trabalho teve como objetivo investigar o efeito do ácido anacárdico (15: 0) em formas 

epimastigotas e tripomastigotas de T. cruzi, bem como avaliar o efeito citotóxico do ácido 

anacárdico em células de mamíferos (LLC-MK2). Os resultados mostraram que o ácido 

anacárdico foi capaz de diminuir a viabilidade nas células LLC-MK2 em concentrações 

superiores a 400 e 200 μM após 24 h do tratamento com uma CI50 de 135,6 μM; nas formas 

epimastigotas o efeito inibitório ocorreu nas concentrações de 200, 100 e 50 μM (após 24 h de 

incubação), 100 e 200 μM (após 48 e 72 h de incubação); já, para as formas tripomastigotas, 

os resultados demonstraram uma inibição total na concentração de 200 μM. O ácido 

anacárdico teve efeito inibitório tanto em formas epimastigotas como em formas 

tripomastigotas de T. cruzi. 

 

Palavras-chave: Trypanosoma cruzi. AFM. Benzonidazol. Ácido Anacárdico. 

 



 

ABSTRACT 

 

This work it is divided into two parts: the first describes methodologies for the preparation of 

Trypanosoma cruzi samples in atomic force microscopy (AFM), due to the difficulties 

encountered in obtaining images of studies of new therapeutic targets, the second part 

presents the effect of anacardic acid in T. cruzi. To obtain images of AFM, two methodologies 

were used to prepare samples, using the same protocol for SEM, and the other using 

glutaraldehyde only and washing with water and PBS. The forms of the parasite used were 

epimastigotes of T. cruzi without treatment and treated with Benzonidazole. The results 

showed that parasites prepared only with glutaraldehyde and washed with water and PBS 

preserved the structure of the parasite and, in addition, it was possible to make images with 

parasites treated with BZN, however, when using the same protocol of the SEM, changes 

were observed in parasite structure that may have been caused by excessive hydroalcoholic 

washes. It can be concluded that this new approach to sample preparation may collaborate 

with studies of other forms of the parasite, as well as to investigate the action of new 

therapeutic targets for treatment of the disease. Anacardic acid is one of the main liquids 

contained in cashew nuts (CNSL) and has presented several important biological applications, 

among them glycosomal protein inhibitor GAPDH (glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase). With this, seeks out for new alternatives for the treatment of Chagas' disease 

because it is a neglected disease. This work aimed to investigate the effect of anacardic acid 

(15:0) on epimastigotes and trypomastigotes of T. cruzi, as well as to evaluate the cytotoxic 

effect of anacardic acid in mammalian cells (LLC-MK2). The results showed that anacardic 

acid was able to decrease viability in LLC-MK2 cells at concentrations greater than 400 and 

200 μM after 24 h of treatment with an IC50 of 135,6 μM; in the epimastigote forms the 

inhibitory effect occurred at concentrations of 200, 100 and 50 μM (after 24 h of incubation), 

100 and 200 μM (after 48 and 72 h of incubation); already, for trypomastigote forms, the 

results demonstrated a total inhibition at the concentration of 200 μM. Anacardic acid had an 

inhibitory effect both in epimastigote forms and in trypomastigote forms of T. cruzi. 

 

Keywords: Trypanosoma cruzi. AFM. Benzonidazole.  Anacardic Acid. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A doença de Chagas tem sido um dos principais problemas de saúde da América 

Latina, é causada por uma infecção pelo protozoário hemoflagelado Trypanosoma cruzi. 

Também conhecida por tripanossomíase americana, essa doença endêmica é disseminada 

desde a América do Sul até o norte dos Estados Unidos e é geralmente transmitida aos seres 

humanos por insetos que se alimentam de sangue, os triatomíneos, mais conhecidos como 

“barbeiros” (MONTES-RINCÓN et al., 2016). Está incluída entre as 13 doenças tropicais 

negligenciadas no mundo, estando associada a diversos fatores sociais e ambientais, expondo 

milhões de pessoas a infecção, em que, dentre os principais fatores de risco, estão moradias 

mal construídas em áreas rurais e suburbanas, estando associados a grupos ligados à pobreza 

(HOTEZ et al., 2007; PAHO/WHO, 20--?). 

Nas décadas de 60 e 70 foram desenvolvidos dois medicamentos para tratamento 

da doença de Chagas, que foram o Nifurtimox (NF) e o Benzonidazol (BZN), 

respectivamente, porém apresentam algumas limitações como baixa eficácia, toxicidade e 

efeitos colaterais variados (HASSLOCHER-MORENO et al., 2012; FREITAS et al., 2009). 

No entanto, apenas o Benzonidazol é utilizado no Brasil para tratamento da doença de Chagas 

e seu uso pode depender de circunstâncias como estágio da doença, idade do paciente e 

condições associadas, em que a taxa de reações adversas a medicamentos (ADRs) alcançou 

até 50% em vários estudos clínicos, levando à interrupção do tratamento em até 18% dos 

pacientes (HASSLOCHER-MORENO et al., 2012). 

Não obstante a ausência de interesses governamentais em erradicar essas doenças, 

os tripanosomatídeos têm sido o foco principal de vários grupos de pesquisa em todo o 

mundo, como modelos importantes para estudos de alguns aspectos da biologia celular em 

que abordagens ultraestruturais, fisiológicas, bioquímica e molecular mostraram que os 

tripanosomatídeos apresentam organelas especiais, diferentes vias metabólicas e classes 

especiais de enzimas; tais características podem ser direcionadas para novos agentes 

quimioterápicos específicos, incluindo os que são isolados de compostos naturais que podem 

minimizar os efeitos tóxicos do hospedeiro (ADADE; SOUTO-PADRÓN, 2010). 

A Microscopia de Força Atômica (AFM) tem surgido como uma ferramenta 

poderosa para alcançar detalhes nanoestruturais e propriedades biomecânicas de amostras 

biológicas, incluindo células e biomoléculas, podendo aferir alterações na propriedade 

mecânica da membrana celular, rigidez e viscoelasticidade celular (VAHABI; SALMAN; 

JAVANMARD, 2013). O AFM possui vantagens em comparação aos testes bioquímicos 
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comumente usados para avaliação de fármacos, como, por exemplo, a microscopia eletrônica, 

que requer que as células estejam fixadas e secas, enquanto que a microscopia óptica não 

visualiza estruturas celulares em nanoescala (LI et al., 2015). 

Nos últimos anos, estudos a partir de plantas medicinais e aprimoramento de 

fitoterápicos já existentes com a finalidade obter novos medicamentos vêm sendo retomados,  

com um papel muito importante pelo qual, em países desenvolvidos, 30% dos medicamentos 

produzidos são provenientes de produtos naturais (SILVEIRA et al., 2009). Pesquisas atuais 

em busca de novos fármacos têm tido um interesse por produtos naturais por apresentarem 

uma relevância significativa para novos candidatos a fármacos, incluindo uma variedade de 

doenças negligenciadas que, no entanto, têm tido pouca atenção da indústria farmacêutica 

(FREITAS et al., 2009). 

O ácido anacárdico, principal constituinte do líquido contido na casca da castanha 

do caju (LCC), tem despertado interesse por suas propriedades biológicas, tendo apresentado 

resultados promissores em inibição enzimática da Gliceraldeído - 3- fostato (GAPDH) do 

T.cruzi, enzima-chave da via glicolítica do parasito (HAMAD; MUBOFU, 2015 ; PEREIRA 

et al., 2008) 

  Desse modo, este trabalho teve como objetivo comparar metodologias de 

preparo de amostras para obtenção de imagens em Microscopia de Força Atômica (AFM) 

utilizando protocolos com lavagens hidroalcoólicas e sem lavagens hidroalcoólicas, assim 

como analisar sua estrutura com e sem BZN, como também investigar atividade 

antiparasitária do ácido anacárdico sobre formas epimastigotas de T. cruzi em testes in vitro. 
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2  USO DE MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA COMO MODELO DE ESTUDO 

EM ATIVIDADES PARASITÁRIAS. 

 

MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA (ATOMIC FORCE MICROSCOPY-AFM) 

 

Na década de 80 deu-se início às análises de organização estrutural de amostras 

biológicas sendo realizadas à luz da microscopia, bem como microscopia eletrônica de 

transmissão e varredura. No ano de 1981, dois pesquisadores, Binning e Rohrer, trabalhando 

no laboratório da IBM em Zurich, descreveram um microscópio de tunelamento mais 

comumente conhecido como microscópio de varredura por tunelamento, do inglês STM 

“Scanning Tunneling Microscope”, o primeiro instrumento capaz de gerar uma imagem de 

resolução atômica tridimensional. Isto foi usado principalmente para análise de superfície de 

materiais com alta condutividade, medindo interações entre a superfície e a sonda. Em poucos 

anos o mesmo grupo de pesquisadores desenvolveu o microscópio de força atômica, em 

inglês “atomic force microscopy” (AFM), que poderia ser utilizado para análise de superfície 

de um largo número de materiais, incluindo materiais biológicos, por não requerer alta 

condutividade de superfície. Uma das perspectivas biológicas mais importantes é que o AFM 

pode fornecer imagens de resoluções nanométricas de células vivas em ambientes líquidos ou 

gasosos, o que significa que, mesmo em cultura celular, pode ser examinado por AFM, 

criando um novo método para análise biológica e, desde então, o AFM tem fornecido uma 

excelente ferramenta para análise de amostras biológicas diferentes, incluindo parasitos e 

protozoários (DE SOUZA; ROCHA, 2011, p.160). 

O funcionamento do AFM pode ser comparado a uma pessoa cega que utiliza o 

método de leitura em Braille; embora não capte a luz diretamente, ela é capaz de colocar seu 

dedo em contato com as letras (porque possuem um pequeno relevo) numa folha de papel e, 

dessa forma, perceber as nuances de cada símbolo. As células nervosas dos dedos detectam o 

padrão de saliência sobre o papel, de maneira que seu cérebro é capaz de converter essas 

informações em símbolos linguísticos. No AFM, este princípio é reduzido para distâncias 

interatômicas (ver Fig.1), onde as saliências do papel são substituídas pela saliência dos 

átomos que formam uma superfície, as células nervosas nas pontas dos dedos são substituídas 

por uma sonda em forma de uma agulha afiada, e o trabalho de tradução do cérebro é tomado 

por um arranjo de eletrônica e software, capaz de traduzir o sinal detectado pela sonda numa 

imagem de superfície sob inspeção (SOUZA, 2014, p.20-21.).  
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Figura 1 - Representação do conceito aplicado no AFM de “sentir” os átomos usando uma 

“ponta afiada” (sonda) 

 

Fonte: SOUZA, 2014 apud. BINNIG; ROHRER, 1999. 

O funcionamento do AFM depende de um conjunto de instrumentos que, além de 

seus componentes internos básicos, como, por exemplo, a sonda ou ponta que fica presa em 

suporte, chamada cantilever, as cerâmicas piezelétricas que também são indispensáveis para 

posicionar a amostra e fazer varreduras, e por isso também necessita de outros instrumentos 

acoplados a ele, como circuitos de retroalimentação para controlar a posição vertical da ponta 

e um computador para mover os scanners de varredura, armazenar dados e os converter em 

imagens por meio de softwares específicos para isso (PINTO; RAMOS; DA FONSECA 

FILHO, 2013 apud Butt, 2005).  

O cantilever do AFM, também chamado de haste (Fig. 2), é o suporte que sustenta 

a ponta do AFM, podendo ter a forma de “V” ou geralmente podendo ser representado de 

forma retangular, onde durante a varredura sofre deflexões devido à interação ponta-amostra. 



 

18 

Na região de forças-atrativas o suporte se curva na direção da amostra e na região de forças 

repulsivas ele se curva em direção contrária. O estudo da dinâmica do cantilever pode ser 

feito fazendo uma analogia com um sistema massa-mola segundo a lei de Hooke F = − k ∙ x, 

onde x é a deflexão da haste e k, sua constante elástica determinada pelo material do qual o 

cantilever é feito pela geometria do mesmo. A Fig. 3 mostra uma ilustração desta analogia 

(PINTO; RAMOS; DA FONSECA FILHO, 2013 apud Zanette, 2010). 

Figura 2 - Imagens obtidas de SEM de microcantilevers de SiO2. (a) cantilever retangular. (b) 

cantilever em forma de “V” 

 

Fonte: DUARTE, F.C [20--?]. 

Figura 3 - Analogia da dinâmica do cantilever com o sistema massa-mola 

 

 

Fonte: PINTO; RAMOS; DA FONSECA FILHO, 2013. 

A constante elástica da haste deve ser tão pequena quanto possível, para poder 

atingir alta sensibilidade, não permitindo que a ponta danifique a amostra, por isso também 
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necessita de uma alta frequência de ressonância para minimizar a sensibilidade a vibrações 

mecânicas, tais como trânsito na rua, barulho de outros equipamentos, balanço de prédios 

altos, etc. (PINTO; RAMOS; DA FONSECA FILHO, 2013).  

O desempenho de um AFM depende das características físicas da haste e da sonda 

ponta (sonda). O conjunto haste/sonda é produzido por corrosão de placas de silício (Si), 

óxido de silício (SiO2) ou nitreto de silício (Si3N4), onde geralmente as hastes têm poucas 

dezenas de micrômetros de comprimento, menos de dez micrômetros de largura e cerca de um 

micrômetro de espessura e as pontas possuem um formato de pirâmide ou cone contendo 

poucos micrômetros de altura e largura na base (Figura 4) (SANTOS, 2007). 

Figura 4 - Detalhe da haste (seta) e sonda (asterisco) de Si3N4 fabricadas comercialmente para 

AFM 

 

Fonte: (SANTOS, 2007 apud WEISENHORN, 1991). 

As cerâmicas piezelétricas proporcionam o controle de movimentos em distâncias 

bem pequenas e são fabricadas em uma grande variedade de formas, em geral, de um 

aglomerado de pequenos cristais de titânio, zircônio e chumbo (PINTO; RAMOS; DA 

FONSECA FILHO, 2013 apud Zanette, 2010). A Fig. 5 representa um esquema do circuito de 

realimentação de um piezelétrico usado no AFM, como mostrado em PINTO; RAMOS; DA 

FONSECA FILHO, 2013. 
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Figura 5 - Circuito de realimentação para posicionamento de um piezelétrico 

 

Fonte: PINTO; RAMOS; DA FONSECA FILHO, 2013. 

Quando é programada a varredura no software do AFM deve-se fornecer uma 

força de referência denominada setpoint, em que a interação ponta-amostra depende da 

distância e, dessa forma, quando a ponta está muito próxima da amostra, aumenta a saída da 

eletrônica a ela acoplada. O amplificador diferencial compara o valor aumentado com o valor 

de referência e envia uma saída de correção de voltagem que excita o piezelétrico para 

contraí-lo e, assim, afastá-lo da superfície da amostra. O integrador (que é basicamente um 

capacitor) serve para “suavizar” a realimentação, pois sem ele a correção seria um pulo de 

voltagem sobre o piezo (mudança brusca) (PINTO; RAMOS; DA FONSECA FILHO, 2013).  

O AFM pode ser operado de diversos modos, onde o princípio fundamental é a 

medida das deflexões de um suporte em cuja extremidade livre está montada a sonda, essas 

deflexões são causadas pelas forças que agem entre a sonda e a amostra. Os modos de realizar 

imagens, também conhecidos como modo de varredura ou de operação, referem-se à distância 

mantida entre a sonda (ponteira) e a amostra, no momento da varredura, e as formas de 

movimentar a ponteira sobre a superfície a ser estudada. Os modos de realizar imagens podem 

ser classificados em três tipos: modo de contato, modo não contato (ver Figura 6) e modo 

intermitente, dependendo das forças líquidas entre a ponteira e a amostra, em que, quando o 

aparelho é operado na região atrativa, o método chama-se não contato, e nesta região o 

cantilever do AFM se enverga na direção da amostra. A operação na região repulsiva chama-

se modo de contato e o cantilever se dobra afastando-se da amostra. No modo de não contato  

é atraído pelas forças de capilaridade da camada de contaminação ou pelas forças de Van der 

Waals quando a amostra é limpa. No modo de contato observa-se a deflexão do cantilever na 

direção oposta à amostra. Na Figura 7 estão representadas as duas regiões que determinam os 

modos de operação do AFM, onde a área abaixo da linha de força é nula, as forças são 
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atrativas e, acima da linha do zero, as forças são repulsivas (DUARTE, F.C [20--?]). 

Figura 6 - Mostra a deflexão do cantilever operando em modo não contato e em modo de 

contato 

 

Fonte: DUARTE, F.C [20--?]. 

 

Figura 7 - Forças entre a ponteira e a amostra em função da distância entre elas, com os 

respectivos modos de operação 

 

 

Fonte: DUARTE, F.C [20--?]. 

O princípio de funcionamento do modo intermitente é similar ao regime de modo  

não contato, isto é, a haste vibra por um sistema piezelétrico, próximo à sua frequência de 

ressonância. A haste, com a agulha, é colocada bem próxima à amostra, até que o 

deslocamento contínuo e controlado da base piezelétrica que suporta a haste faça com que a 

agulha toque levemente a amostra. O modo de contato intermitente tem vantagens de reduzir a 

influência das forças laterais da agulha sobre a amostra. Alguns aparelhos permitem explorar 

a detecção de fase, decorrente da sensibilidade da técnica é possível extrair novas informações 

da imagem, como diferenças entre módulos de elasticidade das fases presentes (DURÁN, 

2006). 

O AFM pode gerar tanto imagens topográficas como imagens não topográficas 
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(permite obter informações a partir da dependência com a distância das forças de interação 

medidas), em que o estudo da relação entre a força e a distância chama-se espectroscopia de 

força. Basicamente, determina-se a curva de força em função da aproximação da amostra. A 

partir das curvas de deflexão da haste em função da aproximação da amostra, podem-se 

determinar as curvas de força em função da distância entre a ponta e a superfície da amostra, 

para cada ponto. Entretanto, quando se quer estudar uma propriedade física em particular, 

extraída das curvas de forças locais, os dados podem ser representados graficamente em 

função da localização da superfície, fornecendo assim um mapa resolvido especialmente para 

tal propriedade (SANTOS, 2007). 

PINTO; RAMOS; DA FONSECA FILHO, 2013, p.43 menciona as principais 

vantagens do AFM, quando comparado aos outros microscópios, os quais são: maior 

resolução, imagens tridimensionais, não há necessidade de recobrir a amostra com material 

condutor, não requer métodos específicos para preparação de amostras, permite a 

quantificação direta da rugosidade da amostra, permite a medida de espessura de filmes 

ultrafinos sobre substratos e análise por fractal. É possível fazer imagens da superfície imersa 

em líquidos e algumas variantes da família SPM, é possível diferenciar fases com diferentes 

viscoelasticidades, encontrar domínios magnéticos, dentre outros. Todas essas vantagens do 

AFM são extremamente úteis para áreas que trabalham com caracterização e produção de 

novos materiais. 

PREPARO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

Fixação de Amostras Biológicas 

É o processo pelo qual pode-se obter as estruturas celulares e intracelulares 

estáveis, sendo assim, a morfologia dos diferentes tipos de biomoléculas, suas relações 

topológicas, bem como da fase aquosa com os respectivos solutos devem ser preservadas 

como na situação in vivo. No entanto, qualquer processo de fixação inevitavelmente 

introduzirá perturbações no sistema, provocando aparecimento de artefatos (GROSS; PIRES; 

FERNANDES, 2014). 

O glutaraldeído é utilizado como fixador primário em amostras biológicas 

proporcionando uma fixação mais completa da estrutura celular, especialmente das proteínas. 

Tanto pode ser utilizado sozinho, quanto pode ser misturado com outros fixadores, podendo 

ser diluído em concentrações que variam de 1-10% em soluções tampões (por exemplo o 

cacodilato e o fosfato), o que resulta em  melhor preservação das estruturas celulares e 

oferecendo um maior contraste microscópico. No entanto, quando usado em técnicas 

imunológicas, este fixador pode diminuir ou eliminar o reconhecimento de proteínas por 
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causar danos estruturais a detergentes antigênicos (BALDANI, 1998 apud GLAUERT; 

THORNLEY,1966), é fornecido em soluções aquosas de concentrações entre 25 e 70% com 

pH entre 4,0 e 5,0. Soluções estoques de glutaraldeído com pH inferior a 3,5 devem ser 

descartadas, pois terão má ação fixadora, sendo considerado um tipo de fixador aditivo, à 

medida que penetra, vai sendo irreversivelmente incorporado às estruturas (GROSS; PIRES; 

FERNANDES, 2014).  

Vale ressaltar que a ação desnaturante do glutaraldeído sobre proteínas é pequena, 

portanto, há uma alteração relativamente pequena da configuração terciária das cadeias 

polipeptídicas; outra observação importante é que a estrutura em hélice dessas cadeias é 

substancialmente reduzida, mas não abolida, e várias moléculas de glutarldeído participam de 

ligações cruzadas intra e intermoleculares (GROSS,E.; PIRES,M.; FERNANDES,V. 2014). 

Processo de desidratação de amostras para Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Materiais biológicos, por serem muito ricos em água, sua remoção torna-se 

indispensável, visto que a coluna do microscópio opera em alto vácuo e a volatização da água 

em seu interior traria sérios prejuízos à máquina e/ou à amostra, onde a máquina pode ser 

danificada pela contaminação da coluna, enquanto que a topografia da amostra poderá ser 

seriamente distorcida, salientando também que os elétrons são partículas dotadas de massa. 

Qualquer colisão de elétrons com moléculas de ar, ou vapores de água dentro da coluna traria 

prejuízos no que diz respeito ao funcionamento do microscópio e, portanto, a remoção da 

água da amostra a ser examinada é uma outra etapa muito importante no processo de 

preparação de amostras quando se trata de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

(SANTOS, [2011?]). 

 Os agentes desidratantes mais usados para preparo de amostras em microscopia 

eletrônica são etanol e acetona e são realizadas antes das etapas de ponto crítico, onde é 

necessário retirar toda a água do sistema biológico, por isso deve ser realizado de maneira 

gradual. Alterações bruscas podem levar ao colabamento das finas projeções citoplasmáticas, 

afetando a estrutura celular. Após a etapa de fixação, o material deve ser bem lavado, com 

tampão caso o fixador seja tamponado ou com água caso não seja, dando início ao processo 

de desidratação com banhos sucessivos de concentrações crescentes de um agente adequado 

que substitua a água e a elimine do espécime (GROSS; PIRES; FERNANDES, 2014a). 
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DOENÇA DE CHAGAS 

A doença de Chagas, também conhecida como tripanosomíase americana, foi 

descoberta pelo médico e cientista brasileiro Carlos Chagas (1978-1934), é uma doença 

tropical negligenciada causada pelo protozoário parasito Trypanosoma cruzi, da ordem 

Kinetoplastida e pertecente à família Trypanosomatidae (OTELO, 2012 apud WHO, 2008a). 

É uma doença presente em 21 países, onde é transmitida principalmente por vetores, onde o 

principal vetor envolvido na transmissão do parasito aos seres humanos são os insetos da 

subfamília triatomíneo, mas conhecidos como barbeiro;  o  número estimado é de 100 milhões 

de pessoas  em risco de infecção, a maioria dessas pessoas vivendo na pobreza em áreas rurais 

na América Latina, e 8 milhões de pessoas têm doença de Chagas, ocorrendo em média 

12.000 mortes atribuídas à doença de Chagas por ano (MONTGOMERY et al., 2014). 

Por muitas décadas a doença de Chagas tem sido uma doença estritamente rural. 

No entanto, mudanças socioeconômicas, o êxodo rural, o desmatamento e a urbanização 

transformaram o perfil epidemiológico da doença, tornando-a um fenômeno mais 

urbano/periurbano (WHO, 2013).  

A maioria das infecções em humanos ocorrem através do contato com o 

triatomíneo infectado, quando o parasito passa através das fezes de triatomíneo e penetra no 

corpo através de fissuras de pele ou na conjutiva, podendo também ocorrer infecção por via 

oral através do consumo de alimentos ou bebidas infectados com triatomíneo ou sua matéria 

fecal, que pode ser transmitida de mãe para filho através de transfusão de sangue ou 

transplante de órgão ou tecido, o que é chamado de via congênita (MONTGOMERY et al., 

2014). Já a via acidental ocorre pelo contato da pele ferida ou mucosa com material 

contaminado (sangue de doentes, excretas de triatomíneos, animais contaminados) e durante 

manipulação em laboratório (acidental), em geral sem o uso adequado de equipamentos de 

proteção individual (BRASIL, 2009a). 

Por volta de 1970 alguns países endêmicos como o Brasil, Argentina, Chile, 

Bolívia e México tiveram a iniciativa de criar programas nacionais de controle da doença de 

Chagas, com políticas voltadas ao controle de vetores e melhorias de biossegurança nas 

transfusões de sangue e transplante, onde obtiveram como resultado o decréscimo da 

incidência da doença de 700 mil casos/ano para 40 mil, e o número anual de mortos, de mais 

de 45 mil para 12.500 no ano de 2006 (HIGINO, 2012). No entanto, o recente influxo de 

imigrantes de países endêmicos fez com que a doença de Chagas se tornasse um importante 

problema de saúde pública nos EUA e Canadá e em muitas partes da Europa e do Oeste do 

Pacífico, onde um número crescente de indivíduos infectados foi identificado (RASSI; 
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RASSI; MARIN-NETO, 2010). 

Estima-se que no Brasil haja pelo ao menos um milhão de pessoas infectadas por 

T. cruzi atualmente. Em estudos recentes, as estimativas variaram entre 1,9 e 4,6 milhões de 

pessoas, uma variação de 1,0 a 2,4 da população, o reflexo disso é a elevada carga parasitária 

por doença de Chagas no país, representando uma das maiores causas de morte por doenças 

infecciosas e parasitárias (CONITEC, 2016). 

Ciclo de vida do T. cruzi 

O T. cruzi, agente etiológico da doença de Chagas, possui um ciclo de vida 

complexo que alterna entre um inseto vetor triatomíneo e um mamífero (hospedeiro), como 

mostra a Figura 8 , onde as formas epimastigotas após a replicação no intestino médio do 

inseto se diferenciam em tripomastigotas metacíclicos infecciosos os quais são liberados com 

as fezes, quando o inseto se alimenta no hospedeiro, permitindo assim a infecção deste último 

e a conclusão do ciclo de vida do parasita (LOPES et al., 2010). Quando as formas 

tripomastigotas são liberados dentro do citoplasma, irão sofrer uma transformação estrutural 

significante que é o desaparecimento do flagelo livre e membrana ondulante, arredondamento 

de sua forma e redução de tamanho, transformando-se em amastigotas, onde irão se multiplicar 

por sucessivas divisões binárias (usualmente nove), produzindo de 50 a 500 protistas, 

dependendo da cepa do T. cruzi e o tipo celular envolvido. Em aproximadamente 12 h 

anteriores à ruptura celular, as formas amastigotas transformam-se em tripomastigotas 

sanguíneos, que, após a lise de uma célula infectada, podem penetrar novas células nucleadas 

do hospedeiro, especialmente músculo liso, esquelético, cardíaco e nervoso, permitindo sua 

persistente presença no hospedeiro (VIANNA MARTINS et al., 2012). 
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Figura 8 - Representação esquemática do ciclo de vida do T. cruzi 

 

Fonte: MENDONÇA NETO, 2013 apud Expert Reviews in Molecular Medicine, Cambridge 

University Press, 2002. Representação esquemática do ciclo de vida do T. cruzi. a - presença 

de formas tripomastigotas metacíclicas nas fezes do vetor; b - entrada de formas 

tripomastgotas metacíclicas no hospedeiro vertebrado através de lesões ou fissura na pele ou 

mucosas; c - multiplicação intracelular das formas amastigotas; d - diferenciação das formas 

amastigotas em tripomastigotas; e - liberação das formas tripomastigotas e infecção de novas 

células do hospedeiro; f - liberação das formas tripomastigotas para corrente sanguínea do 

hospedeiro; g - infecção de tecidos musculares e/ou nervosos por formas tripomastigotas; h - 

ingestão de formas tripomastigotas sanguíneas pelo vetor; i - diferenciação das formas 

epimastigotas em formas tripomastigotas metacíclicas no intestino posterior do vetor, 

reiniciando o ciclo de vida do T. cruzi. 

 

Biologia Celular do T. cruzi 

Por meio de diferentes técnicas utilizadas para caracterizar a organização estrutural 

das células nas formas evolutivas de T. cruzi, torna-se possível identificar a localização celular 

e molecular de alvos terapêuticos e de novas drogas; a Figura 9 faz uma breve explanação 

sobre a morfologia do parasito (PEREIRA, 2015). 
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Figura 9 - Diagrama da forma epimastigosta do T. cruzi 

 

Fonte: PEREIRA, 2015 apud VIANNA MARTINS et al, 2012. 

Membrana Plasmática 

A membrana plasmática do T. cruzi é composta por uma bicamada lipídica, em que 

várias proteínas são imersas. Seus principais componentes são: proteínas – distribuídas 

irregularmente devido ao descolamento através da bicamada lipídica (tomando e remendando 

movimentos), como observado em formas de tripomastigota - fosfolipídeos - fosfatidilcolina 

(mais predominante), fosfatidiletolamina e fosfatidilenositol e em menor quantidade de 

esfingomielina, fosfatidilserina, cardiolipina, ácido fosfatídico e bifosfato de 

fosfatidilenositol. Este último é importante na transdução de sinal do T. cruzi - e glicocalix 

(fino, cobrindo a superfície mais externa, constituída por glicoproteínas e lipopeptídeos) 

(VIANNA MARTINS et al., 2012). 

Flagelo 

O flagelo dos protistas é uma estrutura-chave que tem como função proporcionar o 

controle da locomoção celular, assim como também está envolvido na ligação de células 

epiteliais gastrointestinais do inseto vetor, e no caso de parasitas intracelulares é responsável 

pela aderência às células hospedeiras antes da penetração. Além disso, o flagelo também ajuda 

a regular a divisão celular, que é um processo crucial para a manutenção do ciclo de vida do 

parasito (ROCHA et al., 2010). 

O flagelo do T. cruzi é feito de nove pares de microtúbulos arranjados em um 

círculo alongado com dois microtúbulos centrais que se encontram imersos em uma matriz 

citoplasmática cercada por uma membrana celular em toda a sua extensão (VIANNA 

MARTINS et al., 2012). Sendo semelhante aos que são encontrados em outros 
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tripanossomatídeos, e se exterioriza através do reservatório ou bolsa flagelar, onde encontra-

se uma peculiar invaginação por meio da qual o parasito ingere nutrientes do meio externo 

(BRENER, 1997). 

A adesão do flagelo à membrana celular faz-se mediante um mecanismo 

característico que envolve a justaposição de “clusters” de partículas presentes nas superfícies 

de contato do flagelo com o corpo do parasito, em que um citoesqueleto formado por 

microtúbulos subpeculiares participa de funções importantes, tais como o processo de 

diferenciação dos diferentes estágios evolutivos e motilidade (BRENER, 1997). 

Complexo Mitocôndria - Cinetoplasto 

O cinetoplasto corresponde a uma condensação de DNA extranuclear dentro de 

uma região bem definida da mitocôndria, formando uma estrutura arredondada ou em forma 

de bastonete logo abaixo da base do flagelo, onde o DNA do cinetoplasto (K-DNA) pode 

representar cerca de 30% do DNA total da célula e sua estrutura é formada por uma rede de 

cerca de 20.000 a 30.000 minicírculos estreitamente associados. Sua morfologia, tendo sido 

observada em seções finas, varia de acordo com a fase de desenvolvimento; em epimastigota 

e amastigota, ele aparece como uma estrutura tipo bastonete onde o K-DNA do cinetoplasto é 

organizado de forma compacta, já em tripomastigota apresenta-se de forma mais dispersa (DE 

SOUZA, 1999). 

Reservossomos 

Os reservossomos são descritos como um grupo de estruturas de monocamadas 

arredondadas ou irregulares contendo várias inclusões na sua matriz e estão concentrados na 

região posterior dos parasitas, desaparecendo no período de transformação de epimastigotas 

em tripomastigotas. Contêm proteases e apresentam também a função de acumular proteínas 

da endocitose (VIANNA MARTINS et al., 2012). 

Glicossomo 

São estruturas esféricas ou alongadas cercadas por uma membrana, apresentando 

uma membrana homogênea (VIANNA MARTINS et al., 2012 apud SOUZA, 2008). 

Pertencem ao grupo peroxissomos, apresentando catalase em algumas espécies, e 

enzimas envolvidas na oxidação de aminoácidos e lipídios.Uma característica desta organela é 

concentrar e compartimentalizar as enzimas envolvidas na via glicolítica, aumentando assim a 

eficiência deste processo, porém em outras células estas enzimas são localizadas na matriz do 

citoplasma (DE SOUZA,1999). 

Acidocalcisomas 

DE SOUZA, 2009 descreve acidocalcisomas como uma organela capaz de 
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transportar prótons e cálcio e que está envolvida em funções tais como: (1) armazenamento de 

compostos de cálcio, magnésio, sódio, potássio, zinco, ferro e fósforo, especialmente 

pirofosfato inorgânico e polifosfato, determinados por análise bioquímica e por microanálise 

de raios X; (2) homeostase do pH; e (3) osmoregulação, agindo em estreita associação com 

um vacúolo contrátil. 

Citóstome 

De acordo com VIANNA MARTINS et al. (2012), parece ser uma invaginação 

especializada da membrana plasmática que penetra dentro do corpo celular e está envolvida 

na atividade de endocitose. Em epimastigotas, o citóstome é responsável por cerca de 85% do 

total de endocitose. 

Complexo de Golgi e Retículo Endoplásmatico 

O complexo de golgi (CG) e o retículo endoplasmático (RE) em trypanosomatídeos 

possuem a mesma estrutura básica observada nas células eucariontes. A localização do CG 

pode variar de acordo com a forma de desenvolvimento analisada, porém permanecendo em 

todos os casos próximo à bolsa flagelar. Diferentes classes de fármacos afetam a fisiologia do 

complexo CG-ER, resultando em mudanças ultraestruturais (ADADE e SOUNTO-PÁDRON, 

2010). 

Inclusões Lipídicas 

No citoplasma do T. cruzi, podem ser observadas estruturas esféricas com diâmetro 

variável, onde estão rodeadas por uma monocamada de fosfolipídeos em que alguns se 

apresentam como elétron transparentes, enquanto que outros apresentam uma densidade 

média. A maioria deles é altamente contraída quando as células são fixadas numa solução de 

tetróxido de ósmio em tampão de imidazol. Até o momento há pouca informação sobre essas 

estruturas (DE SOUZA, 2009). 

Núcleo 

O núcleo do T. cruzi apresenta uma membrana nuclear típica com poros, cromatina 

condensada de densidade variada dispersa por toda matriz nuclear até a periferia nuclear. O 

envelope nuclear permanece intacto durante todo o processo de divisão, com o aparecimento 

de microtúbulos intranucleares, a dispersão da cromatina e a formação iniciada de placas 

densas, cujo número varia de acordo com as espécies de trypanosoma. Alguns efeitos 

ultraestruturais observados no núcleo na presença de diferentes fármacos indicam por qual via 

de morte que o protozoário está passando (ADADE e SOUNTO-PÁDRON, 2010). 
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Farmacoterapia da Doença de Chagas 

Os únicos medicamentos com eficácia comprovada contra Trypanossoma cruzi 

foram o Benzonidazol (Rochagan®, Radanil®, Roche) e o Nifurtimox (Lampit®, Bayer). A 

Figura 10 mostra a estrutura dos dois fármacos, desenvolvidos entre as décadas de 60 e 70 

(PEREIRA, 2015 apud BERN,2011). Já, no Brasil, é comercializado apenas o Benzonidazol, 

produzido pelo LAFEPE (Laboratório Farmacêutico do Estado do Pernambuco) sob a marca 

Benzonidazol LAFEPE, desde 2008 (PEREIRA, 2015).  

Figura 10 - (a) estrutura do fármaco Nifurtimox e (b) estrutura do fármaco Benzonidazol 

 

Fonte: PEREIRA, 2015 apud URBINA; DOCAMPO, 2003.  

A doença é atualmente tratada por Benzonidazol (BZN), que é um fármaco 

conhecido por reduzir a carga parasitária durante infecções agudas e precoces (CEVEY et al., 

2016). 

 CEVEY et al., 2016 relata que, embora o BZN tenha sido utilizado em contextos 

clínicos, seus mecanismos de ação ainda não foram totalmente elucidados, porém o 

tratamento com BZN ainda deve ser recomendado nas fases tardias da doença para prevenir a 

progressão, independentemente da falta de eliminação completa do parasita. 
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JUSTIFICATIVA 

Estabelecer metodologia de preparo de amostras de formas epimastigotas de T. 

cruzi em AFM, já que existem poucos trabalhos na literatura com AFM em formas 

epimastigotas, e isso se deve ao fato de os métodos de preparo de amostras utilizados não 

visarem obter maiores quantidades de parasitos na lamínula. Contudo, este trabalho visa 

comparar metodologias de modo de preparo de amostras com lavagens hidroalcoólicas e 

sem lavagens hidroalcoólicas, levando em consideração a quantidade de parasitos 

dispostos em lamínulas, como também comparando o efeito do fármaco Benzonidazol em 

parasitos tratados e não tratados, já que na literatura não consta nenhum trabalho 

mostrando o efeito do fármaco no parasito. 

Objetivos Gerais 

 Comparar metodologias de preparo de amostras com lavagens hidroalcoólicas 

(protocolo utilizado para MEV) e sem lavagens hidroalcoólicas para obtenção de 

imagens de parasitos no AFM, assim como analisar sua estrutura com e sem BZN. 

Objetivos Específicos 

 Obter imagens da forma epimastigota de T. cruzi no AFM utilizando o mesmo 

protocolo de preparo de amostras para obtenção de imagens no MEV. 

 Obter imagens da forma epimastigota de T. cruzi no AFM utilizando apenas o 

glutaraldeído como fixador, sem as lavagens com álcool. 

 Comparar as imagens obtidas dos dois protocolos. 

 Obter imagens da forma epimastigota de T. cruzi no AFM tratado com BZN e analisar 

sua estrutura. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Montagem da placa 

As formas epimastigotas de T. cruzi foram cultivadas em meio LIT (Liver 

infusion tryptose), de acordo com Camargo (1964). O meio LIT é composto de cloreto de 

sódio (4 g/L), cloreto de potássio (0,4 g/L), fosfato de sódio anidro (8 g/L), triptose (5 g/L), 

infusão de fígado (5 g/L), glicose (4 g/L), hemina (25 mg/L), suplementado com 10% SBF, 

penicilina (100 UI/mL) e estreptomicina (100 µg/mL), em garrafas plásticas estéreis e 

mantidas em incubadora a 28º C. 

A manutenção das culturas de epimastigotas foi feita por meio de repique 

realizado a cada sete dias, procedimento em que 0,1 mL da suspensão é transferido para uma 

nova garrafa plástica estéril contendo 10 mL de meio LIT completo (KESSLER et al., 2013; 

SANTORO et al., 2007). 

Nesse ensaio, as formas epimastigotas (1 x 10
6 

parasitos/mL) de T. cruzi foram 

incubadas em estufa com a CI50 do BZN (56,7µL/mL) e PBS (controle negativo), por 24 h, 

em placas de 12 poços. 

Preparo de amostras para Microscopia de Força Atômica (AFM) 

Protocolo com desidratação (mesmo protocolo utilizado para MEV) 

Após 24 h de incubação em estufa, foi repassado 1 mL de cada poço para 

eppendorfs e adicionado glutaraldeído 2,5%, em seguida foram centrifugados por 10 minutos 

a 5000 rpm. Após a centrifugação foi retirado o sobrenadante e adicionado glutaraldeído 2,5% 

em PBS (1 mL/100 µL), ressuspendendo e juntando em um único eppendorf, e deixado em 

temperatura ambiente por 2 h. Em seguida os eppendorfs foram centrifugados por 5 minutos 

duas vezes com PBS (500 µL), e duas vezes com água destilada. Em seguida foram 

adicionados 500 µL de álcool 30%, e centrifugados por 5 minutos a 5000 rpm; após a 

centrifugação foram adicionados 200 µL de álcool 100% (ficando equivalente a álcool 50%) e 

centrifugados; após a centrifugação foram adicionados 470 µL de álcool 100% (ficando 

equivalente a álcool 70%) e centrifugados. Depois dessa etapa o álcool foi retirado e 

adicionado álcool 90% e centrifugados; após a centrifugação o álcool foi retirado, foi 

adicionado álcool 100% e centrifugados, repetindo o procedimento conforme a Figura 11. E 

após a centrifugação o sobrenadante foi retirado e o precipitado colocado diretamente na 

lamínula, conforme a metodologia citada por LIMA et al. (2016). Outro teste realizado foi o 

de agitação em vórtex antes de colocar o precipitado em lamínula de 13 mm, conforme a 

Figura 12, sendo as amostras fotografadas em microscópio óptico para visualizar a quantidade 
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de parasitos nas lamínulas, para, em seguida, obter imagens no AFM modelo 9700 Shimadzu. 

Laboratório de Engenharia de Materiais e Simulação de Sobral (LEMSS) - Universidade 

Federal do Ceará - Campus Sobral, como mostra a Figura 13. 

Testes de agitação em vórtex 

 Testes de agitação do precipitado em vórtex foram realizados devido à 

observação de formação de grande quantidade de parasitos aglomerados quando colocado o 

precipitado diretamente na lamínula, o que estava prejudicando a visualização de parasitos no 

AFM. A agitação no vórtex foi realizada por alguns segundos (entre 10 e 20 segundos), uma 

agitação leve, somente para dispersar os parasitos e evitar a formação de aglomerados. O 

vórtex utilizado foi o modelo KMC – 1300V com potência de 220V e frequência de 60Hz. 

Preparo de amostras em membrana de nitrocelulose 

Foi realizado o preparo de amostras de epimastigotas utilizando o protocolo com 

lavagens hidroalcoólicas, sendo o precipitado gotejado em membrana de nitrocelulose de poro 

de 0,22 µm e 47 mm de diâmetro. As membranas utilizadas foram anteriormente cortadas e 

fixadas em um suporte de material endurecido para que a membrana não ficasse enrugada e 

que, assim, prejudicasse as análises no AFM. A membrana utilizada foi adquirida pela 

empresa CEQUÍMICA, marca Unifil. 

Figura 11 – Esquema de preparo de amostras utilizando protocolo com lavagens 

hidroalcoólicas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 12 – Esquema da retirada do sobrenadante e o precipitado gotejado na lamínula sem 

agitação no vórtex e com agitação no vórtex e quando utilizada a membrana de nitrocelulose 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 13 - Microscópio de Força Atômica (AFM), modelo 9700 Shimadzu. Laboratório de 

Engenharia de Materiais e Simulação de Sobral (LEMSS) - Universidade Federal do Ceará - 

Campus Sobral 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Protocolo utilizado para AFM (sem lavagens hidroalcoólicas) 

Após 24 h de incubação em estufa, foi repassado 1 mL de cada poço para 

eppendorfs e adicionado glutaraldeído 2,5%, em seguida foram centrifugados por 10 minutos 

a 5000 rpm. Após a centrifugação foi retirado o sobrenadante e adicionado glutaraldeído 2,5% 
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em PBS (1 mL/100 µL), ressuspendendo e juntando em um único eppendorf, e deixado em 

temperatura ambiente por 2 h, centrifugado e deixado em temperatura ambiente por um 

período de 5 dias. Após esse período os eppendorfs foram centrifugados por 5 minutos duas 

vezes com PBS (500 µL) e duas vezes com água destilada ; após a centrifugação o 

sobrenadante foi retirado, agitado em vórtex e colocado o precipitado em lamínula de 13 mm, 

conforme a Figura 14. Foram tiradas fotografias em microscopia óptica para visualizar a 

quantidade de parasitas nas lamínulas e em seguida obter imagens no AFM localizado no 

LEMSS.  

Figura 14 – Esquema do protocolo sem lavagens hidroalcoólicas 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O microscópio de força atômica (AFM), desde sua criação em 1986, tem 

desempenhado um papel cada vez mais importante em estudos básicos em áreas como 

biologia e medicina. Em estudos iniciais foi possível evidenciar a visualização e 

caracterização de moléculas biológicas. No entanto, à medida que as técnicas de AFM foram 

se aperfeiçoando, tanto células fixas como células vivas começaram a ser estudadas, o que 

também resultou em aplicações na área de microbiologia e, posteriormente, estudos de 

parasitos de importância médica (DVORAK et al., 2000). 

DE SOUZA, W.; ROCHA, M.G. (2011) aponta sobre as modalidades do uso do 

AFM, que tem sido usado tanto para obter imagens, como também para medir forças, 

elasticidade, hidrofobicidade e carga, e ainda para identificar receptores ou ligantes 

específicos e para caracterizar algumas de suas propriedades físico-químicas, tendo sido 

aplicado ao estudo de organização estrutural de tripanosomatídeos,  com as primeiras 

tentativas realizadas por Dvorak e colaboradores, no entanto, as imagens publicadas não 

adicionaram novas informações significativas sobre tripanosomatídeos. Entretanto, tem sido 

utilizada uma metodologia similar à de microscopia eletrônica, como também introduzindo 

pré-tratamento dos protozoários com detergente, em que tanto a superfície celular quanto as 

estruturas intracelulares de formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi foram bem 

reconhecidas. 

 ROCHA, G. M. et al. (2008) relata algumas caraterísticas do AFM que o tornam 

uma ferramenta atraente para obter informações estruturais que complementam aquelas 

obtidas por microscopia eletrônica, como a aquisição e interpretação de dimensões 

tridimensionais em formação. Pode-se trabalhar em condições secas ou úmidas, entretanto, 

não possui necessidade de operar em alto vácuo, apresenta uma  ausência de efeitos de carga e 

revestimento de metal que geralmente se faz presente em amostras preparadas para MEV 

(Microscopia Eletrônica de Varredura), o que tem sido relatado como uma das diferenças de 

resolução entre o MEV e o AFM. No entanto, o AFM apresenta algumas limitações que 

incluem a aquisição de imagens de baixa velocidade (a microscopia eletrônica, geralmente é 

mais rápida), campo de visão restrito quando não está associado a outras modalidades de 

microscopia e métodos de preparação de amostras limitados e não padronizados, quando 

comparados a métodos de microscopia eletrônica. 

As imagens feitas por microscopia óptica mostram a diferença da quantidade de 

parasitos dispostos nas lamínulas a partir do procedimento utilizado, quando não agitadas em 

vórtex e quando agitadas em vórtex, conforme a Figura 15. Quando não agitados em vórtex, 
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nota-se a formação de aglomerados de parasitos na lamínula, o que dificulta a obtenção de 

imagem de parasitos no AFM, quando agitadas em vórtex, a formação de aglomerados 

diminui, o que contribui para a obtenção de imagens no AFM. 

Figura 15 – Microscopia óptica de grupo controle (não tratado) de formas epimastigotas de T. 

cruzi quando não agitadas em vórtex (A) e quando agitada em vórtex (B) 

 A                                                            B 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A partir dessa informação foi sendo realizada agitação em vórtex para todas as 

amostras. 

Quando se utiliza o protocolo com séries hidroalcoólicas, nota-se que a 

concentração de parasitos diminui quando dispostos na lamínula, conforme as Figuras 16 e 

17. Isso pode ocorrer devido à quantidade de centrifugações realizadas conforme o protocolo 

utilizado referente ao MEV (LIMA et al., 2016), o que também dificulta a obter imagens por 

meio do AFM. Ao reduzir as lavagens, nota-se grande quantidade de parasitos dispostos na 

lamínula, e isto facilitou a obtenção de imagens por meio do AFM, sem a necessidade de 

realizar lavagens hidroalcoólicas, utilizando apenas glutaraldeído como fixador e lavagens 

com PBS e água, e isto sem causar danos ao equipamento, por se tratar de material biológico. 

Através deste procedimento, pode-se então obter imagens de vários parasitos em um mesmo 

campo de visão, podendo assim facilitar estudos de parasitos tratados com fármacos a serem 

testados. 
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Figura 16 - Microscopia óptica de grupo controle (não tratado) de formas epimastigotas de T. 

cruzi quando utilizado o protocolo para MEV (lavagens hidroalcoólicas) em A e quando 

utilizado o protocolo para AFM (sem lavagens hidroalcoólicas) em B 

 A                                                               B                     

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 17 - Microscopia óptica de formas epimastigotas de T. cruzi tratado com BZN quando 

utilizado o protocolo para MEV (lavagens hidroalcoólicas) em A e quando utilizado o 

protocolo para AFM (sem lavagens hidroalcoólicas) em B 

A                                                                B 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Com a utilização de membranas de nitrocelulose em vez de lamínulas, não foi 

possível a visualização de parasitos com este método, porém, pode ser pelo fato de essas 

membranas adquiridas não serem de boa qualidade e também não serem completamente lisas, 

apresentando irregularidades em sua superfície (dados não mostrados). 

Membranas de nitrocelulose podem ser utilizadas para obtenção de imagens de 
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materiais biológicos por AFM, como mostrado por SANTOS et al. (2008) com imagens de 

biofilme de Enterococcus faecalis, utilizando membranas de nitrocelulose de poro de 0,22 µm 

e 13 mm de diâmetro da  marca Millipore, onde se obtiveram imagens de biofilme por AFM 

em diferentes estágios de desenvolvimento.  

Com as imagens realizadas utilizando o processo de desidratação puderam-se 

observar danos em sua estrutura, como relatado por DVORAK et al. (2000), em que a fixação 

com glutaraldeído e a desidratação com etanol não eram adequadas para a preservação da 

superfície topográfica de todas espécies de protozoários, como em T. cruzi, Entamoeba 

histolytica e Toxoplasma gondii, porque suas superfícies se encontraram mal preservadas, 

exibindo também  artefatos de encolhimento e ruptura, o que corrobora com nossos 

resultados, conforme as Figuras 18,19 e 20. 

Figura 18 - Imagens de AFM da forma epimastigota de T. cruzi sem tratamento (grupo 

controle) com resolução de 21µm, observada no formato 3D 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Em imagens de topografia (à esquerda) notam-se alterações na estrutura do 

parasita em áreas mais claras, e em imagens de fase (à direita) são mostradas características 

de elasticidade e composição mais rígida da membrana. 
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Figura 19 - Imagens de AFM da forma epimastigota de T. cruzi sem tratamento (grupo 

controle) com resolução de 5 µm, observadas no formato 3D, na região próxima aos 

microtúbulos subpeliculares 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nessa imagem pode-se observar o aparecimento de fissuras na região próxima 

aos microtúbulos subpeculiares (cabeça do parasito), o que pode estar associado ao processo 

de desidratação, ao passar por uma série hidroalcoólica conforme o protocolo utilizado para 

realizar imagens no MEV. Em imagem de topografia (à esquerda) são mostradas diferenças de 

altura, em áreas mais claras observam-se regiões mais altas, e em imagens de fase e de altura 

juntas (à direita) são mostradas diferenças em termos de elasticidade da membrana, em áreas 

mais claras a membrana se encontra menos rígida. 

Figura 20 - Imagens da forma epimastigota de T. cruzi, sem tratamento (grupo controle), na 

resolução de 21µm 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Notam-se alterações estruturais, características da superfície e alteração 

mecânica na membrana. 

 As Figuras 21, 22 e 23 mostram detalhes da superfície do parasito sem 

tratamento, porém podem-se observar alterações na superfície da membrana quando passada 

pelo processo de desidratação. No entanto, em preparação de amostras biológicas é relatado 

na literatura o processo de fixação e desidratação para Microscopia Eletrônica de Varredura 
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(CASTRO, 2002; DEDAVID, GOMES, MACHADO, 2007; GROSS, PIRES,  FERNANDES, 

2014b), porém, para Microscopia de Força Atômica (AFM), um dos maiores problemas é a 

preparação de amostras, principalmente para estudo de parasitos, em que devem permanecer 

hidratados com um meio fisiologicamente apropriado se forem estudados em seu estado 

nativo, e isto se torna possível com uma configuração especializada do AFM, conforme 

DVORAK et al. (2000), daí a importância de se estudar novas metodologias de preparo de 

amostras. 

Figura 21 - Imagens de AFM da forma epimastigota de T. cruzi (grupo controle), mas que 

passou pelo processo de desidratação como parte do processo de preparo de amostras para 

análise em microscopia eletrônica. Imagens de topografia (à direita) e imagens de fase (à 

esquerda)  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nessa imagem nota-se em (a), em imagem de topografia (à esquerda), que não 

há diferaça de altura, porém, em imagem de fase (à direita), nota-se uma alteração na estrutura 

do parasita, o que pode ter sido provocado pelo processo de centrifugações, provocando danos 

na estrutura do parasita, o que pode mascarar resultados, quando obtidas imagens de parasitas 

tratados usando este procedimento.  

Figura 22 – Imagens topográficas em 3D (esquerda) e gráficos de perfil (direita) no plano 

formado pelos segmentos P e Q 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na imagem de topografia (à esquerda) mostra uma pequena perda de material 

celular nas regiões P e Q, e o gráfico de perfil (à direita, gráfico acima) não mostra diferenças 

de altura. Já o gráfico de perfil (à direita, parte de baixo) mostra variação na composição 

química em imagem de fase, sendo um detalhe que em imagens de MEV não é mostrado.  

Figura 23 - Imagem de topografia (altura) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Imagem de topografia, na qual se nota a presença de fissuras ocasionadas pelo 

excesso de centrifugações durante o processo de desidratação do parasita. 

LOGRADO (2009) afirma que por meio do AFM é possível a aquisição de 

imagens topográficas de sistemas biológicos sob variadas condições. A visualização dessas 

imagens, por si só, já fornece muitas informações de natureza morfológica. Porém, há 

possibilidade de manipular o equipamento em diferentes modos de operação, onde cada um 

avalia de modo diferente a interação sonda-amostra, permitindo assim a obtenção de uma 

variedade maior de informações, como adesão, rigidez e elasticidade, o que aumenta a 

possibilidade de informações fornecidas pelo método, como mostram na Figura 24  imagens 

de T. cruzi sem tratamento com BZN, imagens de topografia e imagens de fase mostrando 

características da superfície. 
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Figura 24 - Imagens de AFM da forma epimastigota de T. cruzi (grupo controle) e com 

preparação em glutaraldeído e sem lavagens em série hidroalcoólica. Em (a) imagens de 

topografia (altura) em (b) imagens de fase 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nas imagens de topografia em (a) os parasitos mantêm uma mesma altura, 

apresentando características de uniformidade. Em (b) são mostradas propriedades da 

membrana mais uniforme, com diferenças em sua elasticidade. 

SEGUEL et al. (2016) relata que, apesar do uso do BZN por mais de 50 anos, 

apenas em 2015 foi publicado o primeiro ensaio clínico randomizado com o intuito de avaliar 

sua segurança e eficácia, contudo, não obtiveram resultados favoráveis quanto à eficácia do 

BZN com relação aos desfechos primários da doença. Neste trabalho foram realizadas 

imagens em AFM mostrando o efeito do BZN em epimastigotas de T. cruzi. Na Figura 25, é 

mostrado o aumento da rugosidade no corpo do parasito causado pelo tratamento com BZN 

em imagens de topografia e em imagens de fase, contudo, o BZN, apesar de ser um fármaco 

efetivo para doença de Chagas, tem apresentado efeitos colaterais indesejados que podem 

levar à interrupção do tratamento, apresentando-se também como genotóxico e podendo 
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apresentar-se como carcinogênico (TROCHINE et al., 2014). 

Figura 25 - Imagem de AFM de T. cruzi tratado com BZN com a CI50 de 56,7 µL/mL e com 

preparação em glutaraldeído e sem lavagem em série hidroalcoólica. Em (a) imagens de 

topografia e em (b) imagens de fase 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nessa imagem podem-se notar um aumento na rugosidade e alterações na 

superfície da forma epimastigota de T. cruzi, após passar por tratamento com BZN. Em (a), 

em imagens de topografia, notam-se alterações na superfície em áreas mais claras, e em (b), 

em imagens de fase, nota-se uma deformação no corpo do parasito com o aumento da 

rugosidade. 

 A Fig.26 mostra imagens topográficas de parasitos tratados e não tratados com 

BZN, onde aparecem alterações nas propriedades da superfície provocadas pela ação do 

medicamento. Tessarolo (2016) mostra, em ensaios de determinação de mecanismo de morte 

celular realizados com BZN (56,7µg/mL) e analisados em citometria de fluxo utilizando 

marcadores de fluorescência 7-amino actinomicina D (7-AAD) e anexina V-ficoeritrina 

(Anexina V-PE), que foi observado um aumento de marcação por 7-AAD, sugerindo morte 

celular por necrose. Esse mecanismo é comumente caracterizado por um aumento rápido de 
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volume citoplasmático, colapso de organelas e ruptura de membranas. 

Figura 26 - Imagens topográficas em 3D (esquerda) e gráficos de perfil (direita) no plano 

formado pelos segmentos P e Q de parasitos não tratados (grupo controle) em (a) e parasitos 

tratados com a CI50 do BZN 56,7µL/mL em (b) 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nessa figura, nota-se que, em formas epimastigotas não tratados (em a), a 

superfície apresenta-se de forma uniforme, sem danos em sua estrutura, como é mostrado no 

gráfico de perfil de altura, exibindo também elasticidade não intacta em gráfico de perfil de 

imagem de fase. 

Porém, nos parasitas tratados com BZN (em b), pode-se notar que as regiões P e 

Q apresentam perda de material celular devido à ação do fármaco, diferenças de altura, com o 

gráfico de perfil de altura mostrando uma superfície não uniforme, demonstrando danos em 

sua estrutura. Contudo, em gráfico de perfil de imagem de fase, é mostrada variação em sua 

composição química. 

Neste trabalho, as Figuras 27 e 28 mostram detalhes da superfície da cabeça do 

parasita e do flagelo tratados e não tratados com BZN, podendo-se observar na Figura 27 um 

aumento da rugosidade e formação de fissuras na membrana, quando tratados com BZN, e na 

Figura 28, a presença de poros na superfície do flagelo, quando tratados com BZN. O flagelo 

dos tripanosomatídeos está envolvido em pelo menos dois processos biológicos, que são o 

movimento da célula e a ligação do protozoário à superfície das células do hospedeiro 

vertebrado e às membranas perimicrovilares que revestem o intestino do hospedeiro 

vertebrado (DE SOUZA,W.,1999). 
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Figura 27 - Detalhes em alta resolução da superfície da cabeça do T. cruzi (grupo controle) em 

(a) e tratado com a CI50 do BZN 56,7µL/mL em (b) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nessa figura nota-se em (a) a superfície da cabeça da forma epismatigota não 

tratada, apresentando-se de forma mais lisa e regular ; quando tratada com BZN em (b), 

notam-se alterações na superfície e formação de fissuras na membrana devido à ação do 

medicamento. 
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Figura 28 - Imagens de AFM da cauda do T. cruzi (grupo controle) em (a) e tratada com a CI50 

do BZN 56,7µL/mL em (b) 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Pode-se observar a estrutura do flagelo da forma epimastigota de T. cruzi, 

quando não tratado em (a), mostrando uma superfície lisa e uniforme, enquanto que o parasita 

epimastigota tratado com BZN em (b) apresentou poros em sua superfície, e isso pode ter sido 

obtido por conta do tratamento com BZN que provocou danos na superfície do flagelo. 
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CONCLUSÃO 

 

O método de preparo de amostras sem as lavagens hidroalcoólicas possibilitou 

visualizar maiores quantidades de parasitos dispostos na lamínula e também sem a presença 

de parasitos aglomerados, o que facilita a visualização de parasitos através do AFM, quando 

comparado com o método utilizado de lavagens hidroalcoólicas, em que, além de a 

quantidade de parasitos dispostos na lamínula ser pequena, o método de desidratação causa 

prejuízos à estrutura do parasito, podendo mascarar resultados quando tratados com algum 

fármaco a ser testado. 

Foi possível também a obtenção de imagens de AFM de formas epimastigotas 

tratadas com BZN e visualizar os danos causados na estrutura do parasito pela ação do 

fármaco, podendo assim ser utilizado esse mesmo método para investigar novos alvos 

terapêuticos para tratamento de doença de Chagas.  
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3 EFEITO DO ÁCIDO ANACÁRDICO SOBRE A CEPA Y DE T. CRUZI 

 

INTRODUÇÃO 

O cajueiro (Anacardium occidentale), pertencente à família Anacardiacea, é uma 

árvore de aparência exótica, troncos tortuosos, folhas glabras, folhas masculinas e 

hermafroditas e fruto reniforme ; seu pedúnculo, superdesenvolvido e muito apreciado pela 

suculência, é frequentemente confundido com fruto, tratando-se então de pseudofruto, que foi 

denominado cientificamente de pedúnculo floral, possuindo uma coloração variante entre o 

amarelo e o vermelho (MAZZETO; LOMONACO; MELE, 2009). A castanha de caju, como é 

popularmente conhecido, é o verdadeiro fruto do cajueiro, apresentando-se como um aquênio 

de comprimento e largura variável, casca coriácea, lisa, mesocarpo alveolado, repleto de um 

líquido escuro quase preto, cáustico e inflamável, denominado líquido da casca da castanha do 

caju (LCC), ou cashew nut shell liquid (CNSL), como é conhecido internacionalmente 

(MAZZETO; LOMONACO; MELE, 2009). 

Os ácidos anacárdicos se apresentam com uma combinação de ácidos 6-alquil- 

salicílico, por isso os grupos alquilícos variam tanto no comprimento da cadeia quanto no 

grau de insaturação das mesmas, sendo encontradas com mais frequência cadeias mono, di ou 

tri-insaturadas (CORREIA et al., 2006). Podendo conter aproximadamente 60%-65%, 

dependendo do método de extração, sendo um dos componentes principais do líquido contido 

da castanha de caju (LCC), tendo assim atraído um grande interesse em pesquisas devido às 

suas atividades biológicas, tais como antitumor, antioxidante, proteção gástrica e antibióticos 

(HAMAD E MUBOFU, 2015), atividade anti-MRSA  e ainda inibidor da enzima GAPDH 

(Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase), necessária para o metabolismo do Trypanosoma 

cruzi (MUROI, H ; KUBO, I 1996; PEREIRA et al., 2008). 

Em testes de toxicidade oral aguda e subaguda e efeitos de mutagenicidade do 

ácido anacárdico extraído do LCC em camundongos BALB/c de 6 a 8 semanas, não foram 

observadas anormalidades em animais quando receberam dose de 300 mg/kg, quando 

avaliada toxicidade oral subaguda, e também não houve alterações quanto a sinais e sintomas 

tóxicos e peso corporal, podendo ser considerada uma dose segura por não estar diretamente 

associada com efeitos bioquímicos e hematológicos em camundongos BALB/c, em que a 

dose letal mínima pode ser considerada maior que 2000 mg/kg. E, quanto às análises de 

mutagenicidade, o tratamento com a dose de  250 mg/kg do ácido anacárdico não apresentou 

aumento do micronúcleo, quando comparado com o controle positivo N-methyl-N-nitrosourea 

(MNU) (CARVALHO et al., 2011). 
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Com relação às duplas ligações da cadeia lateral de carbonos do ácido anacárdico 

C-15, estudos relatam que o aumento do número de suas duplas ligações poderá aumentar a 

atividade antibacteriana, pois em alguns resultados foram observadas em bactérias Gram-

positivas. Estudos sugerem que o comprimento da cadeia alquil está associado com a 

atividade, porém este papel não foi ainda totalmente elucidado (GELLERMAN et al., 1969; 

KUBO et al., 2003). 

A doença de Chagas é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como uma das 13 doenças tropicais mais negligenciadas no mundo, o que continua a ser um 

problema social e econômico relevante na América Latina, onde oito milhões de pessoas são 

infectadas com o parasita intracelular Trypanosoma cruzi (BRANQUINHO et al., 2014). 

Pacientes acometidos com doença de Chagas não dispõem de muitas alternativas 

eficazes no tratamento da enfermidade. No entanto, existem dois medicamentos, nifurtimox 

(NF) e benzonidazol (BZN), em que o mecanismo sugerido desses medicamentos é que 

podem atuar na produção de radicais livres, o que irá causar lise no T. cruzi. Porém, o NF foi 

retirado do mercado brasileiro em 1980 em decorrência das graves reações adversas que 

causava, no entanto, na América Central é utilizado como alternativa ao BZN, quando 

apresentada intolerância ao BZN (JÚNIOR et al., 2009).  

Dentre as reações adversas do uso do BZN estão os sintomas de 

hipersensibilidade, tipo doença do soro (dermatite caracterizada por erupção cutânea e edema 

generalizado, febre, enfartamento ganglionar, dores articulares e musculares), depressão da 

medula óssea que é caracterizada por granulocitopenia, como também pode apresentar 

polineuropatia periférica (CANÇADO, 1997). 

 Diante desses fatores, há uma demanda urgente por novas drogas antiparasitárias 

através de estratégias promissoras para pesquisa de novos medicamentos, e, além disso, 

superando a resistência desses medicamentos estão os compostos derivados de fontes naturais 

(RAHUL,S. et al., 2015). 
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JUSTIFICATIVA 

A doença de Chagas, classificada como uma doença negligenciada, 

apresentando uma elevada morbimortalidade e impacto dos pontos de vista psicológico, 

social e econômico, vem representando um grande problema de saúde pública no Brasil, 

com diferentes cenários regionais (DIAS, et al., 2016). 

O tratamento para doença de Chagas no Brasil tem sido realizado através de 

um único medicamento, o BZN, que possui uma eficácia limitada na fase crônica, além de 

apresentar reações adversas. A partir deste cenário farmacológico atual, tem-se buscado 

novos fármacos a partir de produtos naturais que possam apresentar menos efeitos 

colaterais e sendo mais eficazes para o tratamento da doença de Chagas (CANUTO, 2016).  

Diante desse contexto, o ácido anacárdico, por apresentar inibição a GAPDH do 

Trypanosoma cruzi, tem despertado interesse em estudos de atividade biológica, podendo 

contribuir como um possível alvo terapêutico. 

Objetivos Gerais 

Investigar atividade antiparasitária do ácido anacárdico sobre formas de T. cruzi 

em testes in vitro. 

Objetivos Específicos 

 Avaliar o efeito citotóxico do ácido anacárdico sobre células de mamíferos 

(LLC-MK2). 

 Investigar a atividade do ácido anacárdico (15:0) sobre formas de 

epimastigotas e tripomastigotas de T. cruzi. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Ácido Anacárdico 

O ácido anacárdico utilizado neste experimento foi adquirido da empresa Sigma-

Aldrich, marca Fluka, saturado (15:0), fórmula empírica C22H36O3, fórmula molecular como 

representada na Fig. 29, referência do produto 05506. 

Figura 29 - Fórmula molecular do ácido anacárdico 

 

Fonte: http://www.sigmaaldrich.com. 

 

Ensaio de citotoxicidade em células hospedeiras LLC-MK2 

Cultivo e manutenção de células LLC-MK2  

A realização de testes de citotoxicidade em células de mamíferos tem como 

objetivo determinar as concentrações de trabalho ideais para os ensaios de atividade 

antiparasitária e comparar a seletividade das substâncias testadas em relação ao parasito e às 

células de mamíferos (TESSAROLO, 2016). 

As células LLC-MK2 foram cultivadas em garrafas de cultivo celular de 25 cm
2
 

em meio DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's medium) composto de glutamina (0,58 g/L), 

bicarbonato de sódio (3,7 g/L), glicose (4,5 g/L), piruvato de sódio (0,11 g/L), sais 

inorgânicos, vitaminas e outros aminoácidos, acrescido de penicilina (100 UI/mL), 

estreptomicina (100 µg/mL) e 10% de soro bovino fetal (SBF). A linhagem foi mantida em 

estufa a 5% de CO2 e 37ºC, sendo observada diariamente em microscópio óptico invertido, até 

atingir confluência (CECILIO et al., 2013). 

A manutenção celular foi feita por meio de repiques, procedimento em que as 

células são removidas da superfície da garrafa, têm sua viabilidade avaliada por quantificação 

em câmara de Neubauer na presença de azul de trypan e são então transferidas para uma nova 

garrafa. O meio de cultura da garrafa confluente foi removido, e as células lavadas com 2-3 

mL de PBS estéril, pH 7,4. A cultura foi incubada com 1 mL de Tripsina por 5 minutos a 37º 

C para o desprendimento das células aderidas na superfície da garrafa. Em seguida, a tripsina 

foi desativada pela adição de 1 mL de DMEM completo, e alíquotas da suspensão celular 

obtida foram transferidas para uma nova garrafa de cultivo (DA SILVA et al., 2008; 
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MENEZES, 2013). 

Determinação da citotoxicidade do ácido anacárdico sobre células hospedeiras LLC-MK2  

 A citotoxicidade das substâncias em estudo sobre células LLC-MK2 foi 

determinada através do teste do brometo de 3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)-2,5 difeniltetrazólio 

(MTT), ensaio amplamente utilizado na quantificação espectrofotométrica da viabilidade 

celular (MOSMANN, 1983), conforme a Figura 30.  

O teste baseia-se na reação colorimétrica de conversão do MTT em sal de 

formazan. O MTT, sal de cor amarelada, é internalizado nas células viáveis por endocitose e 

reduzido no microambiente intracelular por desidrogenases citoplasmáticas e mitocondriais 

em um sal de formazan de cor azul violácea, insolúvel em meio aquoso. Esses cristais são 

solubilizados por um agente surfactante adicionado em seguida, e os produtos finais são lidos 

por espectrofotometria a 570 nm. A intensidade da cor violácea produzida é diretamente 

proporcional à quantidade de células viáveis (MENEZES, 2013; UNCITI-BROCETA et al., 

2015). 

Para a realização deste ensaio, as células LLC-MK2 foram removidas da garrafa 

e centrifugadas como descrito anteriormente. Em seguida, foram ressuspensas em 1 mL de 

DMEM.  Alíquotas foram diluídas em solução de azul de trypan 0,1% e quantificadas em 

câmara de Neubauer. As células foram subcultivadas na concentração 1 x 10
5 

células/mL em 

meio DMEM completo, em placas de 96 poços, e incubadas a 37º C e 5% de CO2 por 24 h, 

tempo necessário para a adesão e proliferação celular na superfície da placa. Passado esse 

período, as células foram tratadas com ácido anacárdico nas concentrações de 25; 50;100; 200 

e 400 µg/mL e incubadas sob as mesmas condições por mais 24 h. Poços tratados com PBS 

foram utilizados como controle negativo. Em seguida, 100 µL do meio da cultura foram 

retirados, 10 µL de uma solução de MTT (Sigma
®
) a 2,5 mg/mL em PBS foram acrescentados 

e, 4 h depois, foram adicionados 90 µL do agente surfactante dodecilsulfato de sódio (SDS) 

(10% em HCl 0,01N). Após 17 h de incubação, a placa foi lida em leitor de placa (Asys 

Expert Plus
®
) a 570 nm. Foram feitos no mínimo três experimentos em triplicata. Os dados 

foram expressos como porcentagem de viabilidade celular ± erro padrão médio (E.P.M.) em 

relação ao controle negativo. A CI50 (concentração capaz de inibir 50% do crescimento 

celular) foi estimada por regressão não linear (DA SILVA et al., 2014; SOARES et al., 2011). 

Foram feitos grupos tratados apenas com DMSO 0,5%, concentração máxima utilizada no 

ensaio, utilizados como controle negativo. 
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Figura 30 – Ensaio de determinação de citotoxicidade em AA em células hospedeiras de LLC-

MK2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ensaios com formas epimastigotas da cepa Y de Trypanosoma cruzi  

Cultivo e manutenção das formas epimastigotas 

As formas epimastigotas de T. cruzi foram cultivadas em meio LIT (Liver 

infusion tryptose), de acordo com Camargo (1964). O meio LIT é composto de cloreto de 

sódio (4 g/L), cloreto de potássio (0,4 g/L), fosfato de sódio anidro (8 g/L), triptose (5 g/L), 

infusão de fígado (5 g/L), glicose (4 g/L), hemina (25 mg/L), suplementado com 10% SBF, 

penicilina (100 UI/mL) e estreptomicina (100 µg/mL), em garrafas plásticas estéreis e 

mantidas em incubadora a 28º C. 

A manutenção das culturas de epimastigotas foi feita por meio de repique 

realizado a cada sete dias, procedimento em que 0,1 mL da suspensão é transferido para uma 

nova garrafa plástica estéril contendo 10 mL de meio LIT completo (KESSLER et al., 2013; 

SANTORO et al., 2007). 

Determinação da citotoxicidade do ácido anacárdico sobre as formas epimastigotas  

 A avaliação da citotoxicidade do ácido anacárdico sobre as formas 

epimastigotas foi realizada por meio do método de contagem em câmara de Neubauer 

(NOGUEIRA et al., 2015). 

Os ensaios foram realizados com cultura de epimastigotas no sétimo dia após 

repique, período em que atinge a fase log de crescimento (ADADE; CHAGAS; SOUTO-
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PADRÓN, 2012). Nessa ocasião, a cultura foi quantificada e uma suspensão de trabalho foi 

produzida e subcultivada em placa de 96 poços na concentração final de 10
6

 parasitos/mL. Em 

seguida, a cultura foi tratada com ácido anacárdico nas concentrações 200; 100; 50 e 25 

µg/mL e mantida por 24, 48 e 72 horas em incubadora a 28º C (PEREIRA et al., 2015). Como 

controle negativo, foram utilizados poços tratados com PBS, como mostrado na Figura 31. 

O crescimento e as alterações morfológicas da cultura foram acompanhados por 

microscopia óptica, e as contagens foram feitas em Câmara de Neubauer, também chamada 

hemocitômetro, após os períodos de incubação. Os parasitos foram considerados viáveis por 

observação de motilidade e manutenção de forma característica. Foram realizados no mínimo 

três experimentos em triplicata (BECERRA et al., 2012b; KESSLER et al., 2013). A 

quantificação de parasitos viáveis foi realizada pela contagem de cinco campos presentes no 

quadrante central do hemocitômetro, como demonstrado na Figura 32. 

Figura 31 – Ensaio para determinação de citotoxicidade do AA em formas epimastigotas da 

cepa Y de T. cruzi 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 32 - Representação esquemática da contagem celular em hemocitômetro 

 

Fonte: BRAUKAISER (2017) Legenda: Os parasitos com motilidade preservada localizados 

nos campos sinalizados com a cor verde foram quantificados. 

A densidade parasitária foi determinada utilizando a fórmula abaixo: 

  

 

Sendo FC o fator da correção da câmara de Neubauer (10
4
) e FD, o fator de 

diluição utilizado para a contagem. Os resultados dos ensaios foram expressos em 

porcentagem de viabilidade celular ± E.P.M. em relação ao grupo controle negativo versus 

concentração da substância testada. Por fim, foi estimada a CI50 como descrito acima. 

Ensaios com formas tripomastigotas da cepa Y Trypanosoma cruzi  

Cultivo e manutenção das formas tripomastigotas  

A cultura das formas tripomastigotas de T. cruzi foi mantida por meio de 

infecções consecutivas de células LLC-MK2. As células foram cultivadas em garrafas de 25 

cm
2
 na densidade 2 x 10

5 
células/mL, utilizando meio DMEM a 10% SBF em atmosfera de 

5% de CO2 a 37º C. Após 24 horas, período em que a cultura atinge estágio de 

semiconfluência, as células foram infectadas com suspensão de tripomastigotas na 

concentração de 10
7
 parasitos/mL e passaram a ser mantidas no meio DMEM a 2% de SBF 

trocado diariamente. No 5º dia após a infecção, observou-se o início da eclosão celular com 

liberação de tripomastigota no sobrenadante. As eclosões foram observadas até o 7º dia, 

quando então as garrafas foram descartadas. Os tripomastigotas colhidos no 6º dia foram 

utilizados nos ensaios, enquanto que os coletados no 7º dia foram utilizados para a infecção 

de novas garrafas (ADADE; CHAGAS; SOUTO-PADRÓN, 2012; MEIRA et al., 2015). 

N° parasitos/mL = contagem x 5 x FC x FD 
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Para o estoque da cultura, os tripomastigotas liberados pela ruptura de células 

infectadas no 5º dia após infecção foram quantificados por contagem em câmara de Neubauer 

e centrifugados a 2500 rpm por 5 minutos. O pellet formado após a centrifugação foi 

ressuspendido em meio DMEM acrescido de 10% de DMSO estéril. A partir dessa suspensão, 

alíquotas de concentração 10
6
 parasitos/mL foram preparadas, e armazenadas em vials de 

criopreservação a -20°C overnight e, em seguida, transferidas para freezer a -80°C onde foram 

mantidas por até três meses. 

Determinação da citotoxicidade do ácido anacárdico sobre as formas tripomastigotas da 

cepa Y de T. cruzi 

No sexto dia de infecção, o meio das garrafas infectadas foi removido e 

centrifugado a 2500 rpm por 5 minutos. Em seguida, o sobrenadante foi descartado, e o pellet 

contendo os tripomastigotas foi ressuspendido em DMEM a 10% de SBF. Os parasitos foram 

quantificados em câmara de Neubauer e subcultivados em placa de 96 poços na densidade de 

10
6
 parasitos/mL. Em seguida, os grupos foram tratados com ácido anacárdico nas 

concentrações finais de 200; 100; 50 e 25 µg/mL, e mantidos por 24 horas em incubadora a 

37° C e 5% de CO2, como mostra a Figura 33. (ADADE; CHAGAS; SOUTO-PADRÓN, 

2012; BECERRA et al., 2012a; BORGES et al., 2012; MEIRA et al., 2015). Passado o tempo 

de tratamento, as suspensões celulares de cada grupo experimental foram quantificadas como 

explicado anteriormente. Como controle negativo, foram usadas culturas de parasitos tratados 

com PBS. Foram realizados no mínimo três experimentos em triplicata. 

Os resultados dos ensaios foram expressos em porcentagem de viabilidade 

celular ± E.P.M. em relação ao grupo controle negativo versus concentração da substância 

testada e pela estimativa da CI50. 
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Figura 33 – Ensaio para determinação de citotoxicidade do AA em formas tripomastigotas de 

cepa Y de T. cruzi 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Foi estimado o índice de seletividade, calculado como mostrado na fórmula 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de seletividade = CI50 LLC-MK2/CI50 Tripomastigota 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Determinação do efeito citotóxico do ácido anacárdico sobre a viabilidade de células 

LLC - MK2 

Objetivando investigar o efeito do ácido anacárdico sobre células hospedeiras, as 

células LLC-MK2 foram incubadas por 24 h nas concentrações 400; 200; 100; 50 e 25 

μg/mL, onde tiveram sua viabilidade determinada pela leitura espectrofotométrica do ensaio 

de MTT. O ensaio mostrou que o ácido anacárdico diminuiu a viabilidade celular nas duas 

maiores concentrações testadas (400 e 200 μg/mL), apresentando um efeito citotóxico nestas 

duas concentrações, como mostra a Figura 34. No entanto, em todas as outras menores 

concentrações testadas, o ácido não alterou a viabilidade celular, sendo a concentração 

inibitória de 50% da cultura (CI50) 135,6 μM. 

Figura 34 - Citotoxicidade do ácido anacárdico sobre células de LLC-MK2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Os dados foram expressos como percentual de viabilidade 

celular ± erro padrão médio (E.P.M.)  e analisados estatisticamente pelo método ANOVA e 

pós-teste de Dunnet (*p< 0,05 vs. grupo controle), DMSO = 0,5%. 

O presente trabalho teve como objetivo investigar o efeito do ácido anacárdico 

saturado (15:0) na ação antiparasitária do ácido anacárdico em T. cruzi, nas formas 

epimastigota e tripomastigota, assim como investigar o efeito citotóxico em LLC-MK2. O 

ácido anacárdico foi escolhido para este estudo por haver poucos trabalhos que relatem sua 

atividade antiparasitária, e este estudo aborda atividades in vitro.  

O ácido anacárdico foi capaz de diminuir a viabilidade em células de LLC-MK2 
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em concentrações maiores de 400 e 200 μM, após 24 h de tratamento com uma CI50 

equivalente a 135,6 μM.  

Determinação do efeito citotóxico do ácido anacárdico sobre formas epimastigota da 

cepa Y de Trypanosoma cruzi 

A citotoxicidade do ácido anacárdico foi avaliado em formas epimastigotas de T. 

cruzi após 24, 48 e 72 h de exposição a diferentes concentrações, que foram de 200; 100; 50 e 

25 μg/mL. A quantificação foi realizada em câmara de Neubauer e foram encontradas CI50 = 

136,5 μM para o período de incubação de 24 h, CI50 = 177,6 μM para o período de incubação 

de 48 h e CI50 = 152 μM para o período de incubação de 72 h. A Figura 35 (A, B e C) 

representa a percentagem de viabilidade celular em relação ao controle. O ácido anacárdico 

apresentou efeito tripanocida nas concentrações de 200, 100 e 50 μg/mL, após 24 h de 

tratamento. No período de 48 h e 72 h após o tratamento, o ácido anacárdico apresentou efeito 

tripanocida nas concentrações de 200 e 100 μg/mL. 

Figura 35 - Efeito tripanocida do ácido anacárdico sobre a viabilidade de formas 

epimastigotas de T. cruzi após 24 h (A), 48 h (B) e 72 h (C) de tratamento 

A 
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B 

 

 

 

 

C 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Os dados foram expressos como percentual de viabilidade 

celular ± erro padrão médio (E.P.M.) e analisados estatisticamente pelo método ANOVA e 

pós-teste de Dunnet (*p< 0,05 vs. grupo controle), DMSO = 0,5%. 

Os resultados demonstraram que o ácido anacárdico inibiu as formas 

epimastigotas de T. cruzi nas concentrações de 200, 100 e 50 μM (após 24 h de incubação); 

100 e 200 μM (após 48 e 72 h de incubação). No entanto, esses resultados apresentaram 
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valores de CI50 iguais (24 h) ou maiores (48 e 72 h) comparados com a CI50 encontrada nos 

testes em células LLC-MK2. Os valores de CI50 variaram com o passar do tempo, no entanto, 

o valor de CI50 representa aproximadamente metade da CI50 obtida para células hospedeiras. 

Efeito citotóxico do ácido anacárdico sobre as formas tripomastigotas da cepa Y de 

Trypanosoma cruzi 

A citotoxicidade do ácido anacárdico foi avaliada em formas de tripomastigotas 

de T. cruzi após 24 h de exposição e em diferentes concentrações : 200; 100; 50 e 25 μg/mL. 

A quantificação foi realizada em câmara de Neubauer e foi encontrada CI50=68,7 μM. A 

Figura 36 representa a percentagem de viabilidade celular em relação ao controle. Os 

resultados demonstraram que o ácido anacárdico diminuiu a viabilidade das formas 

tripomastigotas nas concentrações de 200, 100 e 50 μg/mL. 

Figura 36 – Efeito tripanocida do ácido anacárdico sobre formas tripomastigotas de T. cruzi 

após 24 h de tratamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Os dados foram expressos como percentual de viabilidade 

celular ± erro padrão médio (E.P.M.) e analisados estatisticamente pelo método ANOVA e 

pós-teste de Dunnet (*p< 0,05 vs. grupo controle), DMSO = 0,5%. 

Os resultados para o efeito citotóxico do ácido anacádico sobre as formas 

tripomastigotas de T. cruzi demonstraram uma inibição total na concentração de 200 μM, no 

entanto, essa concentração demonstrou uma diminuição da viabilidade em células de LLC-

MK2. Porém, nas concentrações de 100 e 50 μM obteve-se efeito inibitório, apresentando um 

valor de CI50 de 68,7 μM, o que representa a metade da CI50 em células de LLC-MK2. Isto 

significa que o ácido anacárdico se apresentou mais tóxico para tripomastigotas do que para 
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células de mamíferos.  

A Tabela 1 mostra as CI50 do ácido anacárdico (AA) das formas epimastigotas e 

tripomastigotas de T. cruzi comparando com resultados de CI50 do BZN, assim como compara 

resultados de testes de citotoxidade em células de LLC-MK2 e índice de seletividade de 

ambos. Em formas epimastigotas de T. cruzi o AA tem se mostrado efetivo após 24 h de 

tratamento, apresentando uma CI50 de 136,5 µM, enquanto que o BZN apresenta uma CI50 de 

218 µM após 24h de tratamento. Em formas de tripomastigotas de T. cruzi, o ácido anacárdico 

se apresentou mais efetivo que o BZN, com uma CI50 de 68,7µM, enquanto que o BZN 

apresenta uma CI50 de 257 µM. O AA também se apresentou menos tóxico em células de 

LLC-MK2, com uma CI50 de 135,6 µM, enquanto que o BZN apresenta uma CI50 de 616 µM. 

No entanto, o índice de seletividade do AA se apresentou mais baixo  quando comparado com 

o BZN. 

Tabela 1 – Comparação de CI50 do AA e do BZN das formas epimastigotas e tripomastigotas 

de T. cruzi, citotoxicidade em células LLC-MK2 do AA e do BZN e índice de seletividade 

Legenda: AA= Ácido anacárdico; BZN= Benzonidazol; CI50 = Concentração inibitória mínima a 

50%; IS= Índice de seletividade. Os valores de BZN foram conforme SOUSA, 2017. 

Dias, et al. (2016) relata que a doença de Chagas é classificada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) como uma doença negligenciada, e que tem estimado  um número 

de pessoas infectadas que é de aproximadamente de 6 a 7 milhões em todo o mundo, sendo  a 

maioria na América Latina, e, com base em dados da OMS de 2010, o Brasil apresenta um 

número de 1.156.821 de pessoas infectadas por T. cruzi. 

Diante desse quadro, o benzonidazol, o único medicamentos atualmente 

Epimastigota Tripomastigota LLC-MK2 IS 

 AA CI50 BZN CI50 AA CI50 BZN CI50 AA CI50 BZN CI50 AA BZN 

24 h 136,5 µM 218 µM 68,7 µM 257 µM 135,6µM 616 µM 1,97 2,3 

48 h 177,6 µM 61 µM       

72 h 152 µM 16,5 µM       
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disponível para tratamento de doença de Chagas no Brasil, pode apresentar efeitos adversos 

variáveis sendo os adultos mais afetados que as crianças, e muitos indivíduos interrompem o 

tratamento devido a eventos adversos graves (reações adversas a medicamentos) (VIOTTI et 

al., 2014) 

Produtos naturais têm desempenhado um papel importante na busca por novas 

formas de tratamento de doenças parasitárias e têm se tornado uma fonte significativa de 

novos candidatos a fármacos para uma grande variedade de doenças negligenciadas, muitas 

das quais receberam pouca atenção da indústria farmacêutica (FREITAS et al., 2009). 

Ácidos anacárdicos isolados do líquido da casca da castanha de caju (LCC) têm 

mostrado resultados promissores contra a enzima GAPDH de T. cruzi, em que o ácido 

anacárdico saturado tem apresentado um valor de CI50 de 28 µM, sendo considerado um dos 

mais potentes inibidores de GAPDH (PEREIRA et al., 2008). 

FREITAS et al. (2009) destaca valores de IC50 para uma série de produtos 

naturais como inibidores de GAPDH de T. cruzi, onde o ácido anacárdico (15:2) apresentou 

uma IC50 de 69 ± 9 μM e o ácido anacárdico (15:3) apresentou uma IC50 de 38 ± 3 μM. Estes 

resultados demonstram alto poder inibitório da GAPDH de T. cruzi, sendo um bom exemplo 

de uso de produtos naturais. 

Uma alternativa para melhorar esses efeitos tripanocidas do ácido anacárdico 

relatados nesse estudo seria a utilização de nanosistemas de liberação de fármacos. Como 

relatado por BRANQUINHO, et al. (2014); ROMERO; MORILLA (2010) apud 

TESSAROLO (2016), esses sistemas são capazes de penetrar na célula, tendo em vista seu 

tamanho nanométrico, carreando um volume pequeno e efetivo de fármaco em que a 

facilidade de transposição da membrana celular, aliada à liberação controlada da molécula 

terapêutica diminui as concentrações plasmáticas do fármaco e, em consequência disso, reduz 

sua toxicidade. 
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CONCLUSÃO 

 

O ácido anacárdico diminuiu a viabilidade em células de mamíferos apenas nas 

maiores concentrações testadas. 

O ácido anacárdico apresentou um efeito tripanocida sobre as formas 

epimastigotas e tripomastigotas da cepa Y de T. cruzi em todos os tempos de tratamento. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O método de preparo de amostras utilizando apenas glutaraldeído e lavadas com água 

e PBS sem passar pelo processo de desidratação possibilitou visualizar maiores quantidades 

de parasitos dispostos na lamínula e sem formação de aglomerados, o que facilitou a 

visualização de parasitos por AFM. Contudo, foi possível obter imagens de formas 

epimastigotas tratadas com BZN e visualizar os danos causados na estrutura do parasito pela 

ação do fármaco, podendo assim ser utilizado este método de preparo de amostras para 

investigar novos alvos terapêuticos para tratamento de doença de Chagas por meio do AFM, 

sem mascarar os resultados pelos danos causados na estrutura do parasito pelo processo de 

desidratação. 

O ácido anacárdico diminuiu a viabilidade de células de mamíferos LLC-MK2 apenas 

nas maiores concentrações testadas e apresentou um efeito tripanocida sobre as formas 

epimasigotas e tripomastigotas de T.cruzi. Para melhorar o efeito tripanocida do ácido 

anacárdico, uma alternativa seria a utilização de nanossistemas para liberação de fármacos, 

podendo ser utilizadas nanocápsulas ou agregar a sistemas nanoparticulados. 
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