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RESUMO 

 
OLIVEIRA, E.C.V., Desenvolvimento de nanoemulsões contendo ácido ursólico para 
otimização do tratamento da doença de Chagas. 2014. 73p. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto – SP, 2014.  
 
Mais de cem anos após a descoberta da doença de Chagas esta permanece 
vitimando milhares de pessoas. Antes restrita à America Latina, hoje já é motivo de 
alerta na Europa e EUA. Causada pelo parasita Tripanosoma cruzi, é uma doença 
silenciosa, com graves complicações sistêmicas. Há 40 anos existem somente dois 
medicamentos para tratamento de Chagas, porém, estes não tratam a fase crônica e 
possuem efeitos colaterais severos. Nos últimos anos houve progresso no 
desenvolvimento de novos fármacos com atividade tripanocida e muitas pesquisas 
têm sido conduzidas neste âmbito cujo principal alvo ainda são os produtos naturais. 
O ácido ursólico é um terpeno de origem natural que já demonstrou ter importante 
ação tripanocida além de hepatoprotetora e antitumoral, porém, a hidrofobicidade 
deste composto é um desafio na produção de formas farmacêuticas que o veicule. 
As nanoemulsões têm aplicação na indústria cosmética e de medicamentos devido a 
vantagens como maior capacidade de solubilização em relação às emulsões 
convencionais permitindo a incorporação de fármacos pouco solúveis em água na 
fase oleosa além de maior estabilidade conferida pelo tamanho diminuto dos 
glóbulos e aumento da disponibilidade do fármaco. O método para análise do ácido 
ursólico por CLAE foi validado e mostrou-se seletivo, linear na faixa de 1,0 a 50,0 µg 
mL-1, com limite de detecção e quantificação correspondentes à 0,34 e 1,0 µg mL-1, 
respectivamente. A nanoemulsão desenvolvida apresentou estabilidade durante os 
90 dias de teste, evidenciada pelos resultados obtidos nas análises por turbidimetria 
e índice de Ostwald ripening, porém, foi observada precipitação deste ao longo do 
tempo notadamente na concentração de 1 mg/mL. Aparentemente o fenômeno está 
relacionado à temperatura e a mudança desta variável para 30°C durante a 
emulsificação, foi eficaz para que não fosse mais observada diminuição nos valores 
de fármaco quantificado. Os ensaios de espectroscopia do infravermelho e 
espectrometria de massas permitiram verificar que o fármaco não reage com os 
demais componentes da formulação e não sofre degradação no período de tempo e 
nas condições estudadas O ensaio in vitro do perfil liberação demonstrou que o 
fármaco foi imediatamente liberado da nanoemulsão o que não ocorreu quando 
comparado com a mistura física. Os ensaios de atividade biológica demonstraram 
que o sistema é seguro para a linhagem celular testada e apresenta boa atividade 
tripanocida para formas amastigotas.  
 
 
 
 
 
 
Palavras chave: 1. Nanoemulsões; 2. Ácido ursólico; 3. Doença de Chagas 
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1. INTRODUÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
1.1. Doença de Chagas 
 
 Em 1907 o pesquisador de Manguinhos, Carlos Justiniano Ribeiro das 

Chagas, tinha a missão de combater a malária no norte de Minas Gerais. 

Paralelamente, interessou-se por um inseto hematófago muito presente nas casas 

de pau a pique daquela região e, analisando-o, descobriu em seus intestinos o 

protozoário Trypanosoma cruzi, assim nomeado em homenagem a Oswaldo Cruz, 

mentor de Carlos Chagas. Durante sua estadia observou sintomas patológicos 

inexplicáveis na população e passou então a pesquisar a associação entre os 

sintomas e o novo parasita descoberto. Em 1909 Carlos Chagas descobriu pela 

primeira vez o protozoário no sangue de uma menina de dois anos, Berenice, na 

fase aguda da doença. Em 22 de abril do mesmo ano, Oswaldo Cruz anunciou 

formalmente à Academia Nacional de Medicina a descoberta, por Carlos Chagas, de 

uma nova doença: a tripanossomíase americana ou “moléstia de Chagas” (KROPF, 

2009).  

O parasita Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado, intracelular 

obrigatório. É um parasita intracelular considerado generalista por ser capaz de 

infectar diferentes tipos de células, fagocitárias e não fagocitárias, como células 

musculares e fibroblastos, além de macrófagos. Seu ciclo de vida é dos mais 

complexos entre os parasitas tripanossomatídeos, pois apresenta uma série de 

diferenciações morfológicas, intimamente ligadas à interação com o hospedeiro 

(ANDRADE & ANDREWS, 2005; CAMPOS, 2007). 

A Doença de Chagas é dividida em duas fases sucessivas: aguda e crônica. 

A fase aguda tem duração de 4 a 8 semanas podendo ser asssintomática ou 

apresentar sintomas que aparecem de uma a duas semanas após a infecção. Nesta 

fase o parasita pode ser detectado no sangue por meio de exame direto. Os 

sintomas podem ser brandos como febre, mal estar, inchaço de linfonodos e 

conjuntivite característica (sinal de Romaña). Em alguns casos, pode ocorrer nesta 

fase dilatação e efusão pericárdica, edema subcutâneo e hepato-esplenomegalia, 

efeitos do estado inflamatório causado pela infecção, dependendo do estado de 
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saúde do paciente e da cepa do parasita. (CAMPOS, 2007; MONCAYO & 

SILVEIRA, 2009; RASSI JR.,2010). Após este período, geralmente, o paciente 

recupera a saúde aparente e a doença evolui para a fase crônica onde o parasita se 

aloja nos órgãos internos. Muitos têm a forma indeterminada da doença, não 

apresentando sintomas e não sendo esta detectada por métodos diagnóstico 

padrão. Entretanto, 20 a 35% dos infectados desenvolvem danos irreversíveis nos 

órgãos internos 20 a 30 anos após a infecção. Lesões no sistema nervoso, no trato 

digestivo (megacólon, megaesôfago), ritmo cardíaco alterado e parada cardíaca são 

algumas das complicações da doença de Chagas que permanecem por toda a vida 

do paciente. A severidade dos sintomas varia de leve a grave, dependendo da 

extensão do comprometimento dos órgãos envolvidos, e isto determina a morbidade 

da doença. As causas das variações clínicas e epidemiológicas não estão 

totalmente esclarecidas. Inicialmente eram atribuídas somente ao parasita e sua 

ação sobre o corpo humano. Entretanto a escassez de parasitas observada em 

alguns pacientes assim como a intensa inflamação dos tecidos sugerem o 

envolvimento de processos auto-imunes na evolução da doença. (ANDRADE & 

ANDREWS, 2005; MONCAYO & SILVEIRA, 2009). 

Durante muitos anos após a descoberta da doença a transmissão vetorial, 

pelo inseto Triatoma, conhecido como barbeiro, ao hospedeiro humano, foi a 

principal via de contaminação. Neste caso ocorre o ciclo de vida mais conhecido do 

parasita (Figura 01), que se inicia no intestino anterior do hospedeiro inseto, ao 

adquirir a forma tripomastigota do parasita ao alimentar-se de sangue do mamífero. 

Em seguida o parasita migra para a porção média do intestino do inseto onde se 

diferencia em epimastigota e se multiplica. Este migra para o intestino posterior do 

inseto onde se diferencia na forma infectante tripomastigota. Estas formas são 

excretadas nas fezes do inseto quando este se alimenta novamente de sangue. Ao 

atingirem a corrente sanguínea do hospedeiro mamífero, infectam vários tipos 

celulares e, dentro das células, se diferenciam em amastigotas, multiplicam-se e 

diferenciam-se novamente em tripomastigotas para então eclodirem a célula 

hospedeira e infectar novas células. A infecção pelo protozoário pode ocorrer ainda 

por: transfusão sanguínea, transplante de órgãos, forma congênita, acidentes 

laboratoriais e ingestão de alimentos contaminados. Nestes casos, o parasita é 

transmitido na forma tripomastigota infectante. (GULL, 2001; VILLALTA, 2009; 

RASSI JR., 2010; SOUZA, 2010) 
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Figura 01: Ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. Adaptado de Rassi Jr. (2010). 

 

Atualmente, mais de 100 anos após sua descoberta, a gestão e o 

conhecimento sobre a doença têm passado por profundas e substanciais mudanças. 

A transmissão pelo inseto barbeiro tem diminuído acentuadamente nos últimos 15 a 

20 anos nas Américas Central e do Sul devido aos programas de controle de 

vetores. Países como Uruguai, Chile, Brasil e Guatemala consideram tal forma de 

transmissão interrompida desde 1997, 1999, 2006 e 2009, respectivamente. Porém, 

regiões da Bolívia, Argentina e Paraguai (Gran Chaco) ainda são consideradas de 

risco para transmissão pelo vetor devido a condições precárias de habitação e baixa 

eficácia dos inseticidas (YOSHIDA, 2008; BIOLO, 2010; LESCURE, 2010). Apesar 

de todos os esforços, ainda hoje a Doença de Chagas é endêmica na América 

Latina e estima-se que oito milhões de pessoas estejam infectadas nos 21 países da 

região, causando 14.000 mortes por ano. No Brasil, estima-se dois milhões de 

infectados com 150 a 200 novos casos anuais sendo 95% destes nos estados do 

Pará e Amapá. Nestes estados há grande consumo de açaí. A ingestão deste fruto 

manipulado em condições precárias de higiene, contendo o triatoma, ou suas fezes, 

com parasitas é hoje a principal via de contaminação nestes locais (YOSHIDA, 2008; 

PUFF, 2012). 

Nos últimos 25 anos os padrões migratórios de pessoas das Américas Central 

e do Sul para a América do Norte e Europa têm mudado o panorama da Doença de 

Chagas. Estima-se de 300 mil a 1 milhão de infectados nos Estados Unidos, 

principalmente no estado do Texas e ao longo do Golfo do México onde podem ser 
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encontrados insetos vetores. Além disso, transplante de órgãos, transfusão 

sanguínea e transmissão congênita são responsáveis por aproximadamente 900 

novos casos da doença neste país. Na Europa são estimados 24 a 38 mil casos de 

Chagas, sendo 12 a 25 mil somente na Espanha (BIOLO, 2010; LESCURE, 2010; 

HOTEZ, 2012). Esta nova distribuição da doença e o aniversário de 100 anos de sua 

descoberta em 2009 renovaram as atenções de governos e da iniciativa privada em 

busca de novas medidas e novos medicamentos para a cura da Doença de Chagas. 

 
1.2. Tratamento da doença de Chagas. 

 

Até a publicação do “Manual de Doenças Tropicaes e Infectuosas” em 1932 

por Evandro e Carlos Chagas, não havia tratamento específico para a 

tripanossomíase americana. Muitos fármacos haviam sido testados, porém sem 

sucesso. Entre 1912 e 1968 haviam sido testados 27 compostos (arsenical, fucsina, 

cloreto de mercúrio e tártaro emético) e mais de 30 antibióticos, sem ação. Em 1961 

apareceram os primeiros resultados demonstrando que a nitrofurazona em esquema 

de duração prolongada (aproximadamente 53 dias) na dose de 100mg/Kg/dia curava 

95% dos camundongos infectados. A partir disso abriu-se uma nova era na 

terapêutica da doença de Chagas (COURA & CASTRO, 2002; CAMPOS, 2007).  

Nos últimos anos houve progresso nas ações para o tratamento da doença de 

Chagas. Além do melhoramento dos medicamentos e da terapêutica já existentes, o 

desenvolvimento de novos fármacos também tem sido estudado. A atividade 

tripanocida é o principal alvo das pesquisas. Desde a elucidação do genoma do T. 

cruzi em 2005 surgiu uma nova vertente de pesquisas no intuito de obter novas 

ferramentas, porém, nenhum novo fármaco é esperado para os próximos anos. A 

OMS (Organização Mundial da Saúde) apoia e promove a criação de parcerias para 

desenvolvimento de novos produtos sem fins lucrativos, as PDPs (Product 

Development Partnerships). Uma delas, a DNDi (Drugs for Neglected Diseases 

iniciative – Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas) desenvolveu um 

banco de dados sobre a doença de Chagas e incentiva a pesquisa e 

desenvolvimento de medicamentos para, além desta doença, a malária, a doença do 

sono e a leishmaniose (RIBEIRO, 2009; CLAYTON, 2010).  
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1.2.1. Benzonidazol e Nifurtimox 
No final da década de 60 e início de 70 dois novos fármacos surgiram com 

melhores perspectivas para o tratamento de Chagas na fase aguda, o Nifurtimox (3-

metil-4-(5´-nitrofurfurilidenoamino)tetrahidro-4H-1, 4-tiazina-1,1-dióxido – Bayer) e o 

Benzonidazol (N-benzyl-2-nitroimidazol acetamida – Roche, hoje produzido pelo 

Laboratório Farmacêutico de Pernambuco - LAFEPE). Ambos (Figura 02) fazem 

parte da mesma família, a dos nitroheterocíclicos mas possuem diferentes grupos 

químicos e diferentes mecanismos de ação contra o T.cruzi. (COURA & CASTRO, 

2002; CAMPOS, 2007; URBINA, 2010). 
 

 

Benzonidazol 
 

Nifurtimox 

 
 

Figura 02: Estruturas químicas dos fármacos Benzonidazol e Nifurtimox, 

empregados no tratamento da Doença de Chagas desde a década de 1970. 

Adaptado de Urbina, 2010.  

 

O Benzonidazol age inibindo o desenvolvimento dos parasitas impedindo a 

multiplicação destes por meio da ligação de seus intermediários nitroreduzidos a 

componentes celulares como lipídios e DNA. A ação tripanocida do Nifurtimox deve-

se a redução metabólica do grupo nitro produzindo radicais nitroânion muito reativos, 

que geram a produção de compostos de oxigênio tóxicos, como por exemplo, o 

superóxido, o peróxido de hidrogênio e radicais de hidroxila. Como o T. cruzi é 

deficiente nos mecanismos de detoxificação, ele se torna mais susceptível à ação 

nociva destes compostos (LOPES, 2007). A eficácia de ambos varia muito em 

qualidade e extensão. Depende da fase da doença, período do tratamento, dose, 

idade e origem geográfica do paciente devido à grande variabilidade genética do T. 

cruzi (URBINA, 2010). Em 1999 foi estabelecido um consenso sobre as cepas do 

parasita e duas linhagens principais foram descritas: T. cruzi I, silvestre, presente na 
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bacia amazônica e T. cruzi II, predominante no ambiente doméstico, no cone sul da 

América do Sul. Este último é subdividido em cinco tipos, IIa a IIe e em 2006 foi 

relatada a existência de T. cruzi III (RASSI JR., 2010).  

Os melhores resultados para o tratamento com ambos os fármacos são 

observados durante a fase aguda da doença e em infecções por via congênita ou 

por acidente laboratorial. O tratamento pode durar de 15 a 90 dias com uma a três 

tomadas diárias com doses que variam entre 5 e 15mg/Kg/dia, dependendo do 

fármaco e do caso. A cura geralmente ocorre em 60 a 80% dos pacientes tratados 

na fase aguda. Quando o tratamento ocorre na fase crônica, os índices de cura são 

de 6 a 10%. Entre os dois, o Benzonidazol apresenta melhores perfis de segurança 

e eficácia. No Brasil, o tratamento da doença de Chagas é feito exclusivamente com 

Benzonidazol, nas formas adulta e pediátrica, produzidas pelo Laboratório 

Farmacêutico de Pernambuco (LAFEPE) (COURA & CASTRO, 2002; CAMPOS, 

2007; RASSI JR., 2010; URBINA, 2010). 

O tratamento da doença de Chagas com estes antiparasitários tem diversas 

controvérsias. Uma delas é o grande número e severidade dos efeitos colaterais 

apresentados pelos pacientes. O Benzonidazol pode causar hipersensibilidade 

cutânea com aparecimento de erupções, edema generalizado, febre, 

linfoedenopatia, dor muscular e articular, trombocitopenia, púrpura e agranulocitose, 

polineuropatia, parestesia, e polineurite de nervos periféricos. O Nifurtimox pode ser 

responsável por anorexia, perda de peso, excitabilidade ou sonolência, náuseas, 

diarreias e polineuropatia periférica. Ambos são genotóxicos. A incidência dos 

efeitos depende da idade do paciente, sua região geográfica e do acompanhamento 

clínico (COURA & CASTRO, 2002; URBINA, 2010). 

Outra grande limitação é a baixa atividade na fase crônica da doença que é a 

forma mais prevalente. O porquê ainda é incerto, porém acredita-se que esteja 

relacionado a propriedades farmacocinéticas desfavoráveis como, baixa penetração 

tissular e meia-vida curta. Soma-se a isso ainda a falta de um marcador biológico 

confiável que ateste a resposta clínica. Para comprovar eficácia e cura são 

necessários anos de acompanhamento do paciente. Os métodos sorológicos 

respondem lentamente à eliminação do parasita circulante e, na fase crônica, a 

quantidade de parasitas circulantes fica abaixo dos limites de detecção dos métodos 

disponíveis porém sem assegurar a ausência deste (PINAZO, 2010; URBINA, 2010).  
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Hoje, o tratamento antiparasitário é recomendado para todos os casos na fase 

aguda, para aqueles transmitidos por forma congênita e para infecção reativada, 

todas as crianças e jovens até 18 anos na fase crônica. Para adultos, o tratamento 

deve ser oferecido a todos entre 19 e 50 anos sem complicações cardíacas 

avançadas e, é opcional para os maiores de 50 por não terem sido observados 

benefícios nesses casos. O tratamento com antiparasitários é contraindicado para 

gestantes e pacientes com complicações cardíacas e/ou digestivas avançadas nos 

quais é feito somente tratamento sintomático (RASSI JR., 2010). Em 2011 a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA aprovou a forma pediátrica do 

benzonidazol que foi desenvolvida pelo (LAFEPE) em parceria com a DNDi e já 

encontra-se em fase de produção (SEMERENE, 2011). 

 

1.2.2. Inibidores da síntese de ergosterol (ISE) – antifúngicos azóis.  
Os esteróis são componentes lipídicos essenciais aos organismos 

eucarióticos. Presentes na membrana celular regulam funções como sua 

permeabilidade e fluidez e também participam do metabolismo aeróbico e regulação 

do ciclo celular. Alguns organismos eucarióticos (como insetos e o protista -  

Trypanosoma brucei) obtêm os esteróis essenciais de fontes exógenas, como por 

exemplo, da alimentação. Outros precisam sintetizar seus esteróis. O produto final 

da síntese de esteróis varia entre as espécies de eucariotas. Mamíferos produzem 

colesterol enquanto plantas, fungos e alguns protozoários produzem ergosterol. Em 

todos os casos a deficiência de esteróis é letal. A inibição da sua biossíntese é alvo 

de medicamentos largamente empregados no tratamento de infecções fúngicas 

desde a década de 80 (BUCKNER, 2012; VILLALTA, 2013).  

Os antifúngicos conhecidos como azóis são compostos sintéticos 

classificados em imidazóis ou triazóis de acordo com o número de átomos de 

nitrogênio no anel azol de cinco membros. Deste grupo fazem parte, entre outros, 

cetoconazol, miconazol, itraconazol, fluconazol, ravuconazol e posaconazol (Figura 
03). A atividade destes fármacos se deve a inibição das enzimas do citocromo P450 

responsáveis pela produção de esteróis (SHEPPARD, 2002; VILLALTA, 2013).  
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Figura 03: Estruturas dos fármacos antifúngicos conhecidos como azóis. Nos 

círculos estão evidenciados os anéis azóis, com dois nitrogênios, característico dos 

imidazóis como o cetoconazol, e com três nitrogênios, dos triazóis, como o 

itraconazol. Adaptado de Villalta, 2013 e Coura & Castro, 2002.  
 

O citocromo P450 é uma superfamília de hemoproteínas que contém mais de 

2.500 membros divididos em 281 famílias. O CYP51 ou esterol 14α-demetilase é 

uma família do P450 cuja função é catalisar uma reação de três passos para 

remoção oxidativa do grupo metila 14α do precursor cíclico do esterol. Este grupo é 

convertido em álcool, aldeído e é então retirado na forma de ácido fórmico na etapa 

final. Com esta via bloqueada ocorre acúmulo tóxico do esterol cíclico e distúrbios na 

membrana celular por deficiência de esterol causando morte do microorganismo 

(LEPESHEVA, 2004; BUCKNER, 2012; VILLALTA, 2013).  

 As primeiras evidências da ação dos ISE sobre o T cruzi surgiram em 1981 

com trabalho de Do Campo que demonstrou inibição do crescimento e modificações 

estruturais no parasita pela ação do miconazol. Desde então seguiram diversos 

estudos objetivando demonstrar a ação de antifúngicos sobre estes parasitas. O 

cetoconazol foi o primeiro a apresentar ação seletiva in vitro na fase aguda, porém, 

sem ação na fase crônica (CASTRO, 1993). Os demais azóis, itraconazol e 
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fluconazol, não foram efetivos para cura em modelo animal. Todos induzem 

resistência do parasita (COURA & CASTRO, 2002; BUCKNER, 2012). 

Uma geração mais recente de azóis foi desenvolvida e vem sendo testada. O 

ravuconazol (Eisai Co e Bristol-Myers Squibb) demonstrou atividade tripanocida in 

vitro, porém, in vivo, em ratos, sua atividade foi limitada e em modelo canino a 

atividade foi somente inibitória e não curativa. Estes resultados podem ser atribuídos 

à meia-vida relativamente curta do fármaco nestes modelos, cerca de 4,5h em ratos 

e 8,8h em cães. Outro fármaco, o TAK-187 (Takeda Chemical Company), 

apresentou atividade contra infecções de fase aguda e crônica em modelos murinos 

mesmo em cepas resistentes ao nitrofuranos, mas este também apresenta meia vida 

curta. O posaconazol (Noxafil®, Merck), é atualmente o azól mais potente e eficaz 

contra o T. cruzi. P Ele promoveu cura da infecção com o parasita em modelo 

murino e tem potencial contra cepas resistentes ao benzonidazol e nifurtimox 

mesmo em animais imunossuprimidos. Os bons resultados podem ser atribuídos à 

grande afinidade de ligação ao CYP51 do parasita, meia vida longa e acumulação 

do fármaco na membrana das células do hospedeiro, aumentando a disponibilidade 

do fármaco no local. O principal entrave para o uso deste fármaco em larga escala é 

seu alto custo de produção, cerca de 1.000 dólares por paciente, devido à longa 

reação de síntese e baixo rendimento desta (CASTRO, 1993; RIBEIRO, 2009; 

URBINA, 2009; BUCKNER, 2012; VILLALTA, 2013).  

Em janeiro de 2013 foi publicado estudo de Villalta e colaboradores sobre os 

efeitos de um ISE, um imidazol, desenvolvido a partir da reconstituição da reação de 

síntese do ergosterol em laboratório, o VNI. Neste estudo é divulgado que este 

composto promoveu cura de Chagas nas fases aguda e crônica em ratos, com 

100% de sobrevida dos animais e que este é, portanto, um excelente candidato para 

testes clínicos, mas tais estudos ainda não se iniciaram.  

Outra abordagem estudada é o emprego dos azóis em terapia combinada 

com nitrofuranos. Diniz (2013) relatou efeitos curativos em animais (murino) com 

infecção aguda tratados por 10 dias com benzonidazol seguidos por 10 dias de 

tratamento com posaconazol. O que não foi observado durante tratamento de 10 

dias com os dois medicamentos isoladamente. Pinazo (2010) descreve um caso 

crônico de Chagas e Lúpus Eritrematoso Sistêmico (LES) para o qual o tratamento 

com benzonidazol somente reduziu o número de parasitas circulantes. O tratamento 
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subseqüente com posaconazol levou ao desaparecimento dos parasitas mesmo com 

a manutenção do tratamento imunossupresivo para o LES.  

 

1.2.3. Compostos de origem vegetal 
O uso de substâncias de origem vegetal no tratamento de doenças e 

manutenção da saúde é uma prática antiga. A observação destas práticas, aliada a 

tecnologia, proporcionou o surgimento de diversos medicamentos atualmente 

empregados em larga escala. A presença dos produtos naturais na pesquisa e 

desenvolvimento de novos fármacos continua sendo imprescindível para o avanço 

das terapêuticas. No campo das tripanossomíases é possível encontrar na literatura 

diversos estudos que investigam a ação de uma variedade de extratos naturais 

brutos, compostos isolados e análogos semi-sintéticos contra o T. cruzi. De 1995 a 

2010 foram pesquisadas mais de 300 espécies pertencentes a mais de 100 famílias 

diferentes. Entre as classes de compostos que apresentam resultados favoráveis, 

podemos citar as quinonas, os flavonóides, os alcalóides e os terpenos (Figura 04) 
(COURA & CASTRO, 2002; SAÚDE-GUIMARÃES, 2007; IZUMI, 2011).  

 

Quinonas 

Abundantemente presentes na flora brasileira, apresentam um grande 

potencial biológico. É uma família ampla dividida em benzoquinonas, antraquinonas 

e naftoquinonas. Estas últimas têm tido maior destaque em estudos sobre atividade 

contra doenças. A ação das quinonas sobre os microorganismos se dá pela geração 

de espécies reativas de oxigênio (EROs), que causam estresse oxidativo 

(FERREIRA, 2008). 

A principal quinona testada contra Chagas é a β-lapachona (1). É uma 

naftoquinona produto do isolamento do lapachol este por sua vez obtido das cascas 

dos indivíduos da família Bignoneacea, popularmente conhecidos como ipês. A β-

lapachona apresentou atividade tripanocida para as três formas morfológicas do 

parasita. Seu maior entrave é a toxicidade para o hospedeiro humano. No intuito de 

diminuí-la, foram desenvolvidos derivados naftoimidazólicos que apresentaram 

resultados contra as formas tripomastigota (CASTRO, 1993; COURA & CASTRO, 

2002; DE MOURA, 2004).  

Outras quinonas que também apresentaram alguma atividade contra o T. 

cruzi: a plumbagina, isolada da Pera benensis; a embelina, isolada de Oxalis 
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erythrorhiza, planta originária da Argentina; a purpurina, antraquinona isolada da 

Rubia tinctorum e 7-epiclusianona, uma benzoquinona extraída de Rheedia 

gardneriana (COURA & CASTRO, 2002; SAÚDE-GUIMARÃES, 2007).  

 

Flavonóides 

Formam um grande grupo de metabólitos secundários amplamente 

distribuídos no reino vegetal. Mais de cinco mil flavonóides já foram descritos e 

classificados de acordo com sua estrutura química. Caracterizam-se por apresentar 

dois anéis aromáticos ligados por três átomos de carbono formando, na maioria dos 

casos, um heterociclo. A atividade dos compostos desse grupo se dá pela inibição 

da enzima gliceraldeído-3-fostado desidrogenase (GAPDH). Esta é parte da via 

glicolítica, que gera energia pela produção de ATP. Mecanismo do qual o T. cruzi é 

muito dependente. (DIAS, 2009; GOULART, 2012).  

Ribeiro (1997) reporta que dois compostos, o 3-metoxiflavonol penduletina (2) 
e a flavona sacuranetina (3), isolados de Trixis vauthieri, promoveram eliminação do 

parasita em sangue infectado, sendo esta última espécie o principal alvo das 

pesquisas com flavonóides. Em 2011 Marin e colaboradores demonstraram ação 

inibitória do T. cruzi de 9 flavonóides extraídos de Delphinium staphisagria. Da 

espécie Lycnophora staavioides foram isolados 10 flavonóides que reduziram os 

parasitas sanguíneos (SAUDE-GUIMARÃES, 2007).  

Pode-se destacar ainda a ação de flavonóides presentes na própolis 

produzida em áreas de clima tropical e de clima temperado, que apresentaram 

atividade in vitro contra o T. cruzi (CASTRO, 2001)  

 

Alcalóides  

São compostos orgânicos heterocíclicos que possuem um ou mais nitrogênios 

em seu esqueleto carbônico. São encontrados em várias famílias vegetais como as 

Apocynaceas, Papaveraceas, Rubiaceas e Solanaceas. Devido à grande variedade 

de compostos, podem exercer diversos efeitos sobre os organismos como 

hipotensão arterial, efeito diurético, vasoconstricção periférica, estimulação 

respiratória e sedação, entre outros (PEREIRA, 2007). Variados também são os 

mecanismos de ação dos alcalóides sobre o T. cruzi.  

A apomorfina (4) e β-carbolinas (5) inibiram a respiração celular nas formas 

epimastigotas do parasita em cepas resitentes ao nifurtimox. Alcalóides isolados de 
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espécies do gênero Aspidosperma inibiram o crescimento de T. cruzi ao se ligarem a 

seu DNA. Vincristina (6) e vinblastina (7), isolados de Vinca rosea, impediram a 

divisão nuclear e conseqüente proliferação de formas epimastigotas (COURA & 

CASTRO, 2002; PEREIRA, 2007).  

Demais alcalóides citados como ativos sobre o T. cruzi: cocsolina, 

dafnandrina, dafnolina, isolados de Albertisia cf. A. papuana Becc; lacina, obtida de 

Caryomene olivascens; girocarpina e feantina, isolados de Gyrocarpus americanus e 

isochondrodendrina, obtido de Curarea candicans; piperina, isolada e Piper nigrum; 

2-n-propilquinolina, chimanina B e chimanina D, isolados de Galipea longiflora 

Krause (SAÚDE-GUIMARÃES, 2007).  

 

Terpenos 

São compostos que apresentam grande variedade de estruturas e funções. 

Derivam da combinação de unidades de 5 carbonos (C5) chamadas isopreno. Os 

principais terpenos são monoterpenos (C10), sesquiterpenos (C15), diterpenos (C20), 

sesterpenos (C25), triterpenos (C30), tetraterpenos (C40) e polisoprenóides (Cn) 

(BAKKALI, 2008; LIMA, 2011).  

Entre os terpenos com ação sobre o T. cruzi, podemos citar diterpenos 

isolados de espécies das famílias vegetais Asteracea, Annonacea, Meliacea, 

Fabacea e Lamiacea, que apresentaram ações variadas entre inibição eliminação 

dos parasitas nas três formas morfológicas. O ácido caurenóico (8), ácido xilópico e 

ácido traquilobânico são exemplos destes, que eliminaram o parasita de amostras 

de sangue contaminado (SAÚDE-GUIMARÃES, 2007; IZUMI, 2011). 

Ainda entre os diterpenos, podemos citar o taxol (9). Isolado da casca de 

Taxus brevifolia, é usado no tratamento para câncer de ovário, mama e pulmão em 

um medicamento conhecido como Paclitaxel desde 1992. É um agente antimitótico 

por meio de sua ação sobre o equilíbrio tubulina-microtúbulo. Dessa forma inibe o 

crescimento de formas epimastigotas e tripomastigotas do T. cruzi (CORREA, 1995; 

COURA & CASTRO, 2002). 

Sesquiterpenos obtidos de membros da família Asteracea e Lauracea inibiram 

o parasita na sua forma replicante amastigota dentro de células do hospedeiro. 

Monoterpenos isolados de espécies das famílias Gramineae, Lamiaceae e 

Lauraceae foram ativos provocando a lise de formas tripomastigotas (IZUMI, 2011).  
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Ainda, Izumi e colaboradores (2012) relatam atividade sinérgica entre o 

diterpeno β-cariofileno (10) e o sesquiterpeno ácido copálico (11) isolados do óleo de 

copaíba. Eles promoveram mudanças no metabolismo oxidativo do parasita seguido 

de um processo de autofagia deste levando a sua morte seletiva e foram mais ativos 

nas formas replicativas amastigotas.  

 Entre os triterpenos, podemos citar a tingenona (12), extraída da Taxus 

brevifolia que causou a inibição da síntese de proteínas e ácidos nucléicos em 

formas epimastigotas e, o ácido ursólico 
 

Quinona 

β-lapachona (1) 

Flavonóides 

Penduletina(2)

Sacuranetina (3) 

Alcalóides  

                                 
                                     Apomorfina (4)                    β-carbolina (5) 

 

                              
                                   Vincristina (6)                                           Vinblastina (7) 
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Terpenos 

                                        
                            Ácido caurenóico (8)                                     Taxol (9) 

 

                          
  Β-cariofileno (10)                  Ácido copálico (11)                Tingenona (12) 

Figura 04: Estruturas moleculares de alguns componentes de origem vegetal que 

apresentam ação sobre o Trypanosoma cruzi. Adaptado de Saúde-Guimarães, 2007 

e Izumi, 2012.  

 

1.3. Ácido ursólico 

 

O ácido ursólico e seu isômero ácido oleanólico (Figura 05) (Massa Molecular 

= 456,70; pKa = 4,68) são triterpenos pentacíclicos formados por 5 anéis de seis 

membros. São amplamente distribuídos no reino vegetal, tendo sido isolados de 

mais de 120 espécies, entre as quais, plantas e ervas comumente usadas na 

culinária e medicina como Pyrus malus (maçã), Prunus domestica (ameixa), 

Rosemarinus officinalis (alecrim) and Ocimum basilicum (manjericão). Também 

estão presentes nas raízes do Panax ginseng, planta de uso consagrado na 

medicina tradicional chinesa à qual são atribuídas propriedades diversas como 

aumento da memória e longevidade (LIU, 1995; RAMACHANDRAN, 2008; 

FERREIRA, 2013).  
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Ácido ursólico 

 
Ácido oleanólico  

Figura 05: Estruturas moleculares dos triterpenos pentacíclicos ácido ursólico e seu 

isômero ácido oleanólico. Adaptado de Ferreira, 2013.  

 

As propriedades medicinais verificadas empiricamente na prática da 

fitoterapia foram ao longo do tempo comprovadas por diversos estudos. Entre 1995 

e 2005 contam-se por volta de 700 trabalhos científicos envolvendo os ácidos 

ursólico e oleanólico. Entre as atividades pesquisadas estão, anti-inflamatória, 

analgésica, antimicrobiana, anti-hiperlipidemia, anti-hiperglicemia, neuroproteção, 

hepatoproteção e antitumoral (LIU, 1995; RAMACHANDRAN, 2008).  

Diversos estudos discutem as ações anti-inflamatória e analgésica dos ácidos 

ursólico e oleanólico. Vasconcelos e colaboradores (2006) relatam que uma dose de 

40mg/Kg de ácido ursólico teve ação analgésica análoga à 100mg/Kg de ácido acetil 

salicílico na inibição de constrição abdominal em ratos. A ação anti-inflamatória 

tópica é reportada em estudo de Baricevic e colaboradores (2001) que observaram 

ação duas vezes mais potente que a da indometacina no tratamento de edemas em 

ratos. O mecanismo de ação destes compostos para inibir a inflamação também é 

alvo de pesquisas e pode estar relacionado ao estímulo de liberação de óxido nítrico 

(NO) e fator de necrose tumoral α (TNF-α) em macrófagos como também à inibição 

do CYP450 em células hepáticas. (YOU, 2001; KIM, 2004).  

Cunha e colaboradores (2007) observaram ação dos ácidos ursólico e 

oleanólico sobre cepas de espécies de Streptococcus sp. e Enterococcus faecalis, 

que são microorganismos responsáveis pela formação de cáries em humanos, 

evidenciando a ação antibactericida destes compostos.  

Os efeitos anti-hiperlipidêmico e anti-hiperglicêmico foram apontados pela 

primeira vez por Somova e colaboradores (2003) e Matsuda e colaboradores (1998) 

respectivamente. Estes últimos atribuíram a ação hipoglicêmica à supressão da 

transferência da glicose do estômago para o intestino delgado e o transporte desta 
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nas microvilosidades em suas células, enquanto que o mecanismo hipolipidêmico 

ainda está sob investigação.  

Ao ácido ursólico também é atribuída ação protetora sobre neurônios do 

hipocampo contra morte induzida por doenças neurodegenerativas por meio da 

proteção de mitocôndrias, diminuição da produção e aumento do sequestro de 

radicais livres (SHIH, 2004). Lu e colaboradores (2007) reportam melhora no déficit 

de cognição e atenuação do dano oxidativo em ratos, sendo assim promissor contra 

doenças senis.  

A atividade hepatoprotetora do ácido oleanólico foi reportada primeiramente 

em 1975. Isolado de uma planta usada no tratamento de hepatite pela medicina 

chinesa (Swertia mileensis), promoveu proteção contra danos causados por 

tetracloreto de carbono em fígado de ratos. Desde então demonstrou proteção 

também contra danos causados por acetaminofeno, cádmio, bromobenzeno, 

furosemida e colchicina entre outros compostos, além dos danos resultantes de 

fibrose e cirrose crônicas. Tais efeitos podem ser atribuídos às ações antioxidante, 

anti-inflamatória e inibidora de enzimas envolvidas no metabolismo de substâncias, 

promovidas tanto pelo ácido oleanólico quanto ursólico. Em uma comparação entre 

os isômeros, o ursólico se mostrou mais eficaz em reparar danos químicos em 

fígado de ratos (LIU, 1995; LIU, 2005).  

Tanto o ácido oleanólico quanto o ursólico têm demonstrado ação nos 

diversos estágios de desenvolvimento de tumores. Ambos inibem o início do 

crescimento do tumor assim como agem na apoptose de células tumorais e 

impedem metástase e angiogênse nos tumores. As pesquisas envolvendo ação 

antitumoral destes compostos são amplas e contemplam diversos tecidos e sistemas 

como câncer de cólon, pele, pulmão e leucemias. O mecanismo de ação pelo qual 

agem sobre os tumores ainda não está elucidado, mas já emergem como 

promissores agentes para desenvolvimento de medicamentos antitumorais (LIU, 

1995; LIU, 2005; KIM, 2004; FURTADO, 2008; RASHID, 2013).  

 
1.3.1. Atividade tripanocida do ácido ursólico 

Cunha e colaboradores, em 2003, testaram ácidos triterpênicos isolados de 

algumas espécies do gênero Miconia sobre formas tripomastigotas circulantes. Os 

ácidos ursólico, oleanólico e gypsogênico foram os mais eficientes em eliminar o 

parasita das amostras de sangue. A ação dos compostos foi atribuída à presença de 
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um grupo carboxila na posição C-28. Este foi o primeiro registro de ação tripanocida 

de ácidos triterpênicos.  

O mesmo grupo, em 2006, testou in vitro e in vivo os ácidos ursólico, 

oleanólico, urjinólico e máslico, além de uma mistura de 2-α-hydroxiursólico e um sal 

potássico do ácido ursólico. Observaram que os ácidos ursólico e oleanólico foram 

os mais eficazes in vitro e, entre eles, o primeiro foi o mais eficaz in vivo tendo 

apresentado 75,7% de redução dos parasitas no pico parasitêmico em 

camundongos. Os pesquisadores atribuíram a ação tripanocida à presença dos 

grupos carboxila e hidroxila na molécula (CUNHA, 2006).  

Em 2010, Ferreira e colaboradores determinaram 20mg/Kg/dia de ácido 

ursólico como sendo a dose mais eficaz em reduzir o número de parasitas no pico 

parasitêmico em camundongos. Neste mesmo trabalho relatam a segurança deste 

composto ao observarem que não houve mortes num período de 72h com 

administração de até 2.000mg/Kg. Três anos mais tarde, o grupo publicou que a via 

oral é a mais apropriada para administração do ácido ursólico quando comparada 

com a via peritoneal (FERREIRA, 2013).  

Diante do exposto fica evidenciado o potencial do ácido ursólico como ativo 

para tratamento da doença de Chagas. Faz-se necessário então a condução de 

estudos que visem o desenvolvimento de formas farmacêuticas para veiculação 

deste. Para que isto seja possível é primordial contornar a principal limitação 

apresentada pelo ácido ursólico, que é sua alta lipofilicidade, fator este que limita a 

biodisponibilidade, interferindo na sua eficácia.  

 
1.4. Nanoemulsões  
 

Nanoemulsões são finas dispersões de óleo em água (O/A) ou água em óleo 

(A/O) com aspecto azulado, translúcido ou transluscente cujo tamanho dos glóbulos 

da fase interna varia de 50 a 200nm (TADROS, 2004) ou 100 a 600nm 

(BOUCHEMAL, 2004). São também referidas como miniemulsões, emulsões 

ultrafinas e emulsões submicron. São sistemas cineticamente estáveis e 

termodinamicamente instáveis. A primeira característica determina que tenham 

estabilidade por longos períodos de tempo, uma vez que o movimento Browniano 

dos glóbulos é suficiente para suplantar a ação da gravidade impedindo 

coalescência. A segunda, que necessitam de aporte de energia para serem 
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formadas, diferenciando-as das microemulsões, que são formadas 

espontaneamente (IZQUIERDO, 2005).  

Os processos de produção das nanoemulsões podem ser divididos em dois 

tipos: métodos de alta energia e de baixa energia. Os primeiros permitem bom 

controle da distribuição do tamanho dos glóbulos e variedade na composição das 

formulações. Valem-se das forças deformadoras capazes de quebrar os glóbulos 

tornando-os menores. Tal energia pode ser obtida pelos homogeneizadores de alta 

pressão, geradores de ultrassom e dispositivos de alta rotação. Destes, os 

homogeneizadores de alta pressão são os mais utilizados por fornecerem a 

quantidade de energia necessária em menor tempo e com fluxo constante. 

(FERNANDEZ, 2004; IZQUIERDO, 2005; SOLANS, 2005).  

Os métodos de baixa energia fazem uso da energia química armazenada no 

sistema. Exploram a transição de fases que ocorre durante a emulsificação que 

pode ser à temperatura constante variando a composição (Emulsion Phase Inversion 

(EPI), por inversão de fases ou catastrófica) (Figura 06) ou variando a temperatura 

(transicional, Temperatura de Inversão de Fases, TIF) (Figura 07). Neste último, o 

aumento da temperatura durante o preparo da emulsão favorece a mudança de 

solubilidade dos tensoativos não iônicos. Um tensoativo hidrofílico à baixa 

temperatura torna-se lipofílico com o aumento desta devido à desidratação das 

cadeias de óxido de etileno. Em valores intermediários de temperatura, onde os 

valores de tensão interfacial são extremamente baixos é formado um sistema 

bicontínuo onde os componentes coexistem. Neste sistema a taxa de coalescência é 

alta e ele é, portanto, instável. Quando ocorre redução da temperatura podem ser 

formadas emulsões cineticamente estáveis e com tamanho de glóbulos reduzido e 

baixo índice de polidispersividade. Na prática, a combinação de métodos de alta e 

baixa energia tem sido eficiente na produção de nanoemulsões com glóbulos 

pequenos e uniformes (FERNANDEZ, 2004; SANDURNÍ, 2005; SOLANS, 2005).  
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Figura 06: Representação da formação de nanoemulsões por inversão de fases 

(catastrófico ou EPI) esquematizando os processos que ocorrem de acordo com o 

aumento da concentração de água no sistema. Adaptado de Solans, 2012.  

 

 
Figura 07: Representação da formação de nanoemulsões pelo método de 

Temperatura de Inversão de Fases – TIF esquematizando os processos que 

ocorrem de acordo com as diferentes temperaturas pelas quais passa o sistema. 

Adaptado de Solans, 2012.  

 

O tamanho diminuto dos glóbulos da nanoemulsão lhe confere estabilidade 

contra processos de sedimentação, ou cremeação, causados pela ação da força da 

gravidade sobre as partículas. A floculação, que depende das forças 



20 
INTRODUÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
________________________________________________________________________________ 

eletromagnéticas ao redor dos glóbulos, pode ocorrer, mas o principal fenômeno de 

instabilidade que ocorre nas nanoemulsões é o Ostwald ripening ou difusão 

molecular. Caracteriza-se pela migração do conteúdo lipofílico de glóbulos menores 

para os maiores através da fase externa hidrofílica causando o aumento do tamanho 

dos glóbulos. Ocorre devido à diferença na solubilidade entre os glóbulos de 

diferentes tamanhos. A teoria de Lifshitz-Slezov-Wagner prevê relação linear entre o 

raio ao cubo e o tempo, sendo o slope da curva, a taxa de Ostwald ripening 

(TADROS, 2004, SOLANS, 2005) 

As nanoemulsões têm larga aplicação na indústria cosmética e de 

medicamentos devido a vantagens como: (i) necessitam de pequena quantidade de 

tensoativos; concentrações de 3-10% podem ser suficientes, diminuindo a toxicidade 

e os custos; (ii) a grande área de superfície e a baixa tensão interfacial e superficial 

permitem o aumento da penetração dos fármacos, maior molhabilidade e 

espalhabilidade; (iii) podem ser substitutas dos lipossomas que são menos estáveis; 

(iv) podem ser utilizadas em diversas formas farmacêuticas como sprays, espumas, 

cremes, linimentos e géis. O melhor entendimento dos mecanismos de produção de 

partículas submicron, o aumento do número de estudos comprovando as vantagens 

das nanoemulsões sobre as emulsões simples e microemulsões e a melhor 

compreensão acerca dos componentes das formulações, técnicas de preparo e 

equipamentos envolvidos, têm atraído ainda mais o interesse das companhias sobre 

este sistema permitindo que novos produtos sejam desenvolvidos (BOUCHEMAL, 

2004; TADROS, 2004; CONSTANTINIDES, 2008). 

O potencial das nanoemulsões como sistemas de liberação de compostos 

hidrofóbicos, como o ácido ursólico, é demonstrado em diversos trabalhos 

disponíveis na literatura. Shafiq e colaboradores (2007) desenvolveram 

nanoemulsão contendo Ramipril e observaram aumento de 229,62% da 

biodisponibilidade em relação às cápsulas contendo o mesmo fármaco. Em 2012, Li 

e colaboradores apresentaram características físico-químicas de uma nanoemulsão 

para veiculação de polimetoxiflavonas extraídas de cascas de frutas cítricas que têm 

ação antitumoral. Borhade e colaboradores (2012) propuseram uma nanoemulsão 

de Clotrimazol para tratamento de malária. Desta forma puderam proteger o fármaco 

contra o pH ácido do estômago ao qual ele é sensível e conseguiram 100% de 

liberação do Clotrimazol em meios de diversos pH. McClements e colaboradores 
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(2013) fizeram uma revisão sobre técnicas de obtenção, estabilidade e propriedades 

de nanoemulsões destinadas à veiculação oral de bioativos hidrofóbicos.  

 A veiculação dos ácidos ursólico e oleanólico em sistemas nanoestruturados 

foi alvo de estudos de alguns autores. Chen e colaboradores (2005) produziram 

nanosuspensões com ácido oleanólico com finalidade hepatoprotetora. Em 2009, Xi 

e colaboradores desenvolveram um sistema auto-emulsionante para aumentar a 

biodisponibilidade oral do ácido ursólico com finalidade de possibilitar o tratamento 

de câncer de mama e próstata com estas substâncias.  

O desenvolvimento de sistemas de liberação para o ácido ursólico visando o 

tratamento da doença de Chagas tem sido o objeto de pesquisas do grupo da 

orientadora deste trabalho, Profa. Dra. Juliana Maldonado Marchetti, no Laboratório 

de Tecnologia Farmacêutica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto – Universidade de São Paulo. Em 2014 foram publicados os primeiros 

resultados acerca de dispersões sólidas e lipossomas desenvolvidos pelo grupo 

(ELOY, 2014; TREVISANI, 2014). As dispersões sólidas promoveram aumento da 

solubilidade aquosa do ácido ursólico, assim como a atividade tripanocida in vivo 

quando comparado ao controle negativo (ELOY, 2012). Os lipossomas promoveram 

100% de morte de formas epimastigotas da cepa CL Brenner do parasita do parasita 

(TREVISANI, 2014). Está ainda em andamento o desenvolvimento de 

nanopartículas poliméricas, além das nanoemulsões aqui propostas. 
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5. CONCLUSÕES  
 
 A partir do exposto foi possível concluir que o método proposto para análise 

do ácido ursólico por CLAE foi devidamente validado demonstrando ser adequado e 

confiável para os objetivos propostos. O sistema nanoemulsionado foi obtido com 

sucesso e apresentou estabilidade durante os 90 dias de teste, evidenciada pelos 

resultados obtidos nas análises por turbidimetria e índice de Ostwald ripening. A 

adição de fármaco não alterou o tamanho dos glóbulos, porém, foi observada 

precipitação deste ao longo do tempo notadamente na concentração de 1 mg/mL. 

Aparentemente o fenômeno está relacionado à temperatura e a mudança desta 

variável para 30°C durante a emulsificação, foi eficaz para que não fosse mais 

observada diminuição nos valores de fármaco quantificado. Os ensaios de 

espectroscopia do infravermelho e espectrometria de massas permitiram verificar 

que o fármaco não reage com os demais componentes da formulação e não sofre 

degradação no período de tempo e nas condições estudadas O ensaio in vitro do 

perfil liberação demonstrou que o fármaco foi imediatamente liberado da 

nanoemulsão o que não ocorreu com a mistura física. Os experimentos de 

citotoxicidade e atividade parasitária demonstraram que a formulação desenvolvida 

é segura para a linhagem celular testada e apresentou atividade contra formas 

replicantes do parasita.  
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