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Resumo 

Souza AB. Avaliação da eficácia in vitro ou in vivo da butenafina livre ou nanoencapsulada 

contra L. (L.) infantum e L. (L.) amazonensis [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2019. 

 

A leishmaniose se refere a doenças causadas por diferentes espécies de protozoários parasitos 

do gênero Leishmania, que ocorrem em 98 países, portanto, é um problema de saúde global. O 

tratamento é efetuado com dois principais fármacos, o antimoniail pentavalente e a anfotericina 

B, os quais induzem sérios efeitos colaterais aos pacientes, podendo levar ao abandono da 

terapia. Assim, a busca por novos fármacos para o tratamento de leishmaniose é necessária e 

urgente. O fármaco antifúngico cloridrato de butenafina apresentou potencial antileishmania in 

vitro contra espécies dermatotrópicas de Leishmania sp. Desta maneira, a eficácia in vitro da 

butenafina livre ou nanoencapsulada contra as formas promastigotas e amastigotas da espécie 

viscerotrópica L. (L.) infantum foi avaliada, e a eficácia in vivo para uso tópico foi estudada em 

camundongos da linhagem BALB/c infectados com L. (L.) amazonensis. Nanoformulações em 

sistema de nanoformulação autoemulsificante (SNEDD) e em nanogel foram produzidas e 

estudos de absorção cutânea realizados. Camundongos BALB/c foram infectados com L. (L.) 

amazonensis na base da cauda e após quatro semanas o tratamento tópico com a butenafina livre 

ou nanoencapsulada, foi administrado uma vez por dia em um período total de 15 dias. Como 

controle, animais infectados receberam intralesionalmente antimoniato de meglumina 

(Glucantime®). Os tamanhos das lesões de todos os grupos foram mensurados e após duas 

semanas do fim do tratamento, os animais foram eutanasiados. O parasitismo tecidual foi 

quantificado no ponto cutâneo de inoculação do parasito e foram feitas análises histológicas do 

parasitismo cutâneo. Animais não infectados foram submetidos ao mesmo tratamento para 

avaliar possíveis alterações histológicas causadas pelo tratamento. As concentrações de IFN-γ e 

IL-4 também foram avaliadas no sobrenadante de células mononucleares de linfonodos 

estimuladas com antígeno total de L. (L.) amazonensis. Os dados obtidos mostraram que as 

nanoformulações F1, F3 e F4 foram eficazes contra L. (L.) infantum (in vitro). No teste de 

absorção cutânea, verificou-se que a butenafina nanoencapsulada apresentou melhor capacidade 

de distribuição do fármaco e difusão rápida na pele, em comparação à butenafina livre. Os 

grupos de animais tratados com as formulações de butenafina apresentaram menor tamanho de 

lesão e diminuição da carga parasitária, caracterizada por um moderado e difuso infiltrado 

inflamatório quando comparados ao grupo controle infectado não tratado. O nanogel apresentou 

atividade similar à dos animais tratados com Glucantime. A resposta imune celular dos animais 

mostrou que os grupos de animais tratados com butenafina livre e formulada ao nanogel 

apresentaram aumento na produção de IFN-γ e as células dos animais tratados com o nanogel 

também produziram níveis aumentados de IL-4. No estudo histológico da pele de animais 



saudáveis tratados com butenafina nanoencapsulada ou livre não apresentaram alterações na 

epiderme ou na derme, por outro lado, os animais tratados com Glucantime apresentaram um 

processo inflamatório na derme constituído basicamente por células mononucleares e 

polimorfonucleares. Tomados em conjunto, esses dados sugerem que o reposicionamento do 

cloridrato de butenafina nas leishmanioses pode ser efetivo. 

 

Descritores: Leishmaniose cutânea, Leishmania, Reposicionamento de fármacos, Butenafina, 

Terapia, Nanoencapsulamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Souza AB. Evaluation of in vivo or in vitro of butenafine free or in nanocarrier on L. (L.) 

infantum e L. (L.) amazonensis [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo”; 2019. 

Leishmaniasis are diseases caused by different species of the protozoan parasites belonging to 

the genus Leishmania. These diseases occur in 98 countries, so it is a global health problem. 

Although, the treatment is performed with two main drugs that are pentavalent antimonial and 

amphotericin B. These drugs have a number of side effects to patients, causing the abandonment 

of the therapy. Therefore, the search for new therapeutic targets for leishmaniasis is urgently 

needed. An interesting target drug is butenafine chloride, that presented leishmanicidal potential 

in vitro against dermatotropic species of Leishmania sp. Thus, the in vitro efficacy of free or 

nanoencapsulated butenafine against promastigote and amastigote forms of the viscerotropic 

species L. (L.) infantum was evaluated, and the in vivo efficacy for topical use was evaluated in 

male BALB/c mice infected with L. (L.) amazonensis. For this, nanoformulations were 

produced in a self-emulsifying nanoformulation system (SNEDD) and nanogel, from which a 

skin absorption study was also performed. BALB/c mice were infected with L. (L.) amazonensis 

at the base of the tail and after four weeks topical treatment with free or nanoencapsulated 

butenafine was administered once daily for a total of 15 days. As a positive control, infected 

animals received intralesionally meglumine antimoniate (Glucantime®). Lesion sizes of all 

groups were measured weekly during disease progression and two weeks after the end of 

treatment, the animals were euthanized, tissue parasitism was quantified at the cutaneous point 

of parasite inoculation and histological analyzes of the skin parasitism were performed. IFN-γ 

and IL-4 concentrations were also evaluated in the supernatant of lymph node mononuclear 

cells stimulated with L. (L.) amazonensis total antigen. The obtained data showed that F1, F3 

and F4 nanoformulations were effective against L. (L.) infantum (in vitro). In the skin 

absorption test, it was found that nanoencapsulated butenafine presented better drug distribution 

and rapid diffusion capacity in the skin, compared to free butenafine. The groups of animals 

treated with the butenafine formulations presented smaller lesion size and decreased parasite 

load, characterized by moderate and diffuse inflammatory infiltrate when compared to the 

untreated infected control group. The nanogel showed similar activity to the animals treated 

with Glucantime. The cellular immune response of the animals showed that the groups of 

animals treated with free and nanogel-formulated animals showed increased IFN-γ production 

and cells of animals treated with nanogel also produced increased levels of IL-4. In the 

histological study of the skin of healthy animals treated with nanoencapsulated or free 

butenafine showed no changes in the epidermis or dermis, whereas animals treated with 



Glucantime showed an inflammatory process in the dermis consisting of mononuclear and 

polymorphonuclear cells. Taken together, these data suggest that repurposing butenafine in 

leishmaniasis treatment can be effective. 

Descriptors: Cutaneous Leishmaniasis, Leishmania, Drug repurposing, Butenafine, Therapy, 

Nanocarriers 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A leishmaniose é uma doença infecto-parasitária causada por protozoários 

patogênicos pertencentes ao gênero Leishmania e transmitida por insetos vetores 

pertencentes aos gêneros Lutzomyia sp. e Psychodopygus no Novo Mundo (região 

compreendida entre América Central e América do Sul) e Phlebotomus sp. no Velho 

Mundo, que realizam repasto sanguíneo em hospedeiros mamíferos, regurgitando na 

derme as formas promastigotas metacíclicas de Leishmania sp. conjuntamente com sua 

saliva (LAURENTI et al. 2009; ARAÚJO-SANTOS et al. 2010; WHO, 2018).  

Quando há perpetuação da infecção, os quadros clínicos da doença variam de 

acordo com a espécie infectante e da interação parasito-hospedeiro. São conhecidas 

aproximadamente 20 espécies de Leishmania patogênicas aos seres humanos, entre elas 

estão: Leishmania (Viannia) braziliensis e Leishmania (Leishmania) amazonensis, 

principais agentes causadores de quadros clínicos raros de Leishmaniose Cutânea (LC) 

no Brasil e Leishmania (Leishmania) infantum agente etiológico da Leishmaniose 

Visceral (LV) (MOHAMMAD et al., 2016).  

Em 1908, a espécie L. (L.) infantum foi relatada como sendo responsável pela 

LV na região Mediterrânea (NICOLLE, 1908). Após 29 anos, a L. (L.) chagasi foi 

incriminada como a causadora dessa doença nas Américas (CUNHA; CHAGAS, 1937). 

Após estudos genéticos e moleculares (MAURÍCIO et al., 1999; MOMEN et al., 1993) 

estas espécies, L. (L.) infantum e L. (L.) chagasi, foram formalmente referidas como 

sinônimos (MAURÍCIO; STOTHARD; MILES, 2000).  

Dentre as formas clínicas causadas por essa diversidade de espécies de parasitos, 

há a leishmaniose cutânea localizada (LCL) que na maior parte das vezes apresenta uma 

lesão simples e autocurativa, a mucocutânea (LCM), que destrói tecidos da mucosa, e a 

forma visceral (LV), que acomete principalmente o fígado, baço e medula óssea, 

podendo levar à morte do hospedeiro, caso não seja devidamente tratada (KAYE; 

SCOTT, 2011; VAN DER AUWERA; DUJARDIN, 2015). Além desses, também há 

quadros clínicos mais raros, como a leishmaniose cutânea disseminada ou borderline 

(LCD), a leishmaniose cutânea anérgica difusa (LCAD) e a leishmaniose cutânea atípica 

(SILVEIRA, 2005; MONDOLFI et al., 2013; PONCE et al., 1991) 
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Mesmo com a diversidade de quadros clínicos e espécies de parasitos causadores 

de leishmanioses, os tratamentos clássicos fundamentam-se nos antimoniais 

pentavalentes (SbV) e na anfotericina B (SANTOS, 1994; REITHINGER et al., 2007). 

Os antimoniais pentavalentes (SbV) representam a primeira escolha para o 

tratamento de leishmaniose, há mais de 70 anos. Embora sejam clinicamente efetivos, 

estes medicamentos possuem uma série de efeitos colaterais aos pacientes, como: 

nefrotoxicidade, cardiotoxicidade e hepatotoxicidade. Além disso, alguns raros casos de 

arritmias fatais ou mortes súbitas já foram relatados (AMATO et al., 1998), 

características estas que fazem os pacientes abandonarem o tratamento. Também há 

relatos de resistência aos antimoniais principalmente para o subgênero Viannia 

(FERNÁNDEZ et al., 2014). Nestes casos, a anfotericina B (AmB) passa a ser então o 

fármaco de eleição (KAUR; RAJPUT, 2014). 

A AmB foi introduzida como terapia de segunda linha para LV na década de 

1960, substituindo os antimoniais com taxas de cura de 90% a 97%. Entretanto, a 

administração da AmB deve ser lenta, a fim de evitar efeitos colaterais relacionados à 

infusão, o que faz com que o tratamento seja realizado em esquema de internação ou 

hospital-dia. Além disso, as taxas de nefrotoxicidade e toxicidade gastrointestinal 

podem ser superiores a 50%, limitando o seu uso (LEMKE et al., 2005). Além do mais, 

também já foram relatados casos de resistência parasitária à AmB, em Bihar, na 

Índia (THAKUR et al., 2001; CHAPPUIS et al., 2007).  

Considerando os efeitos colaterais dos medicamentos utilizados na terapia das 

leishmanioses, os tratamentos relapsos e a indução da resistência parasitária (DUTRA et 

al., 2014; ULIANA; TRINCONI; COELHO, 2018), a busca por novos fármacos para 

tratamento alternativo é necessária e urgente. 

Para isso, existem diversas formas de realizar prospecção de novas moléculas 

candidatas à quimioterapia, que são baseadas em etnofarmacologia, quimiotaxonomia e 

busca aleatória de compostos com ação antileishmania (SARTORELLI et al., 2007; 

TEMPONE et al., 2008; PASSERO et al., 2018). Outra estratégia para avaliar a ação de 

fármacos é conhecida como reposicionamento, bastante promissora, pois dá novo uso 

para um fármaco já aprovado por uma agência de vigilância, fazendo com que as 

pesquisas sejam desenvolvidas mais rapidamente e se tornem mais baratas 

(ANDRADE-NETO et al., 2018). Uma vez que a leishmaniose é considerada uma 

doença negligenciada (LINDOSO; LINDOSO, 2009), o reposicionamento de fármacos 
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se torna bastante importante na busca por novos fármacos alternativos para o tratamento 

dessa doença.  

Existem muitos fármacos contra micoses que já foram liberados para uso em 

humanos, e que atuam na síntese de esteróis de fungos, sobretudo no ergosterol. 

Considerando que o metabolismo de esteróis de Leishmania sp. é similar ao 

metabolismo de esteróis de fungos, e que diversos fármacos antifúngicos têm ação 

antileshmania, como a própria AmB (CUNHA et al., 2015), sugere-se que fármacos 

antifúngicos com ação central na rota metabólica de formação do ergosterol também 

apresentem ação antileishmania, como é o caso do fármaco cloridrato de butenafina, um 

agente antimicótico da classe das benzilaminas, que inibe a ação da enzima esqualeno 

epoxidase, uma das enzimas chaves para a formação do ergosterol. Em estudo pioneiro 

realizado por nosso grupo, demonstramos que este fármaco possui ação contra formas 

promastigotas e amastigotas intracelulares de L. (L.) amazonensis e L. (V.) braziliensis 

(BEZERRA-SOUZA et al., 2016) e também contra a espécie L. (L.) infantum 

(BEZERRA-SOUZA et al., 2019), sugerindo assim, que a butenafina tem ação 

multiespectral em Leishmania sp. 

Diversas pesquisas vêm demonstrando que o uso da nanotecnologia é uma 

estratégia de inovação que tende em melhorar a eficácia terapêutica de medicamentos, 

pois seu principal objetivo é elaborar estruturas estáveis e de maior potencial biológico. 

Nesse contexto, técnicas inovadoras estão sendo aplicadas na obtenção de novas formas 

farmacêuticas de liberação controlada de fármacos capazes de manter ou ampliar a ação 

de agentes promissores utilizados no tratamento de algumas doenças. Dentre essas 

técnicas, está o sistema de entrega de fármacos autonanoemulsificante (SNEDD), que 

são misturas líquidas homogêneas anidras, compostas de óleos, fármacos e surfactantes 

que emulsificam espontaneamente partículas de 20 – 200 nm em diluição aquosa 

(SHAHBA; MOHSIN; ALANAZI, 2012).  

SNEDDs foram escolhidos como sistema de entrega de fármacos porque 

mostraram ser um veículo promissor na LV na solubilização de fármacos pouco 

solúveis em água como a buparvaquona e também porque alguns dos excipientes 

empregados na preparação de SNEDDs têm atividade per se em Leishmania spp. 

(SERRANO et al., 2017; SMITH et al., 2018).  

Nesta mesma linha de pensamento, encontram-se os nano-portadores tipo gel 

(nanogéis), preparados via montagem eletrostática com carboximetil celulose, 



5 

 

hidroxipropil celulose e carbômeros. Pequenas moléculas e proteínas presentes durante 

a montagem de nanogéis os tornam versáteis e complementares de entrega de carga, 

dependendo do contexto biológico. Por exemplo, em células de mamíferos, os nanogéis 

são rapidamente internalizados e escapam do endossoma para fornecer carga protéica 

impermeável à membrana no citoplasma e melhorar a potência quimioterapêutica em 

células tumorais resistentes a fármacos. Em bactérias, os nanogéis permeabilizam as 

membranas microbianas para sensibilizar os patógenos bacterianos à ação de um 

antibiótico carregado (JODAR et al., 2015).   

Portanto, esses sistemas de entrega de fármacos em SNEDD e nanogéis 

mostram-se promissores para o desenvolvimento de agentes antileishmania mais 

potentes. Além das vantagens potenciais da via de administração tópica, que incluem 

distribuição dirigida ao local, a possível redução da dose total de fármaco, contribuindo 

com a redução dos efeitos colaterais e da toxicidade do fármaco, proporcionando maior 

conforto aos pacientes e consequentemente, maior aceitação ao tratamento (PILLAI et 

al, 2015). 

Considerando o exposto acima, e principalmente o potencial antileishmania in 

vitro do cloridrato de butenafina sobre as espécies dermatotrópicas, o principal objetivo 

deste estudo foi avaliar a atividade terapêutica do fármaco antifúngico cloridrato de 

butenafina livre ou nanoencapsulado na infecção experimental causada por L. (L.) 

amazonensis em camundongos BALB/c e avaliar a eficácia in vitro de nanoformulações 

orais contra L. (L.) infantum 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 – Epidemiologia da leishmaniose 

 

A leishmaniose se refere às doenças infecciosas causadas por protozoários 

intracelulares pertencentes ao gênero Leishmania Ordem: Kinetoplastida; Família: 

Trypanosomatidae (ROSS, 1903) que infectam diversos vertebrados como cães, gatos, 

raposas, roedores e humanos, sendo considerada uma doença de transmissão zoonótica, 

pois envolve animais domésticos e silvestres como reservatórios (LARA-SILVA et al., 

2015).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2018), a prevalência 

global das leishmanioses afeta aproximadamente 12 milhões de indivíduos, ocasionando 

anualmente entre 0,9 e 1,7 milhões de novos casos, sendo que 350 milhões de 

indivíduos vivem em áreas de risco para contrair a infecção. Esta doença é endêmica em 

98 países no mundo, e desses, 35 mostram coinfecção com o vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), localizados principalmente em regiões tropicais e subtropicais, dos 

cinco continentes, onde as condições socioeconômicas comprometem o controle da 

doença. 

A Leishmaniose Cutânea – no Brasil conhecida como Leishmaniose Tegumentar 

Americana (LTA) – é uma doença que acompanha o homem desde a antiguidade, 

existindo relatos e descrições encontrados na literatura desde o séc. I d.C (LAISON, 

1997; CAMARGO; BARCINSKI, 2003; BASANO; CAMARGO, 2004). Nas 

Américas, foram encontradas cerâmicas pré-colombianas, datadas de 400 a 900 anos 

d.C, feitas pelos índios do Peru, que apresentavam mutilações de lábios e nariz, 

características da “espúndia”, hoje conhecida como leishmaniose cutânea mucosa 

(LAINSON; SHAW, 1988; BASANO; CAMARGO, 2004).  

A primeira referência de LTA no Brasil, encontra-se no documento da Pastoral 

Religiosa Político-Geográfica de 1827, citado no livro de Tello intitulado “Antiguidad 

de la Syfilis en el Peru”, na qual relata a viagem de Frei Dom Hipólito Sanches de 

Fayas y Quiros de Tabatinga até o Peru, percorrendo as regiões do vale amazônico 

(PARAGUASSU-CHAVES, 2001). Entretanto, no Brasil, a natureza leishmaniótica das 

lesões cutâneas e nasofaríngeas só foi confirmada, pela primeira vez, em 1909, por 
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Lindenberg, que encontrou formas de Leishmania sp. idênticas à Leishmania tropica 

(WRIGHT, 1903 apud DEPAQUIT; LÉGER; FERTÉ, 1998), espécie do Velho Mundo, 

em lesões cutâneas de indivíduos que trabalhavam nas matas do interior do estado de 

São Paulo (PESSÔA, 1982).  

Essa enfermidade possui ampla distribuição (Figura 1) em diversos países do 

Velho e Novo Mundos. Na Europa, é encontrada na região da bacia mediterrânica. No 

leste e norte da África e na Ásia é encontrada principalmente nos países do Oriente 

Médio. No Novo Mundo, a LTA tem ampla distribuição, desde o sul dos Estados 

Unidos da América (EUA) até o norte da Argentina, porém Chile e Uruguai ainda não 

apresentaram registros da doença (TAVARES-NETO et al., 2003). 

No contexto mundial, o Brasil divide 90% dos casos de leishmaniose cutânea 

com o Afeganistão, Argélia, Irã, Peru, Arábia Saudita e Síria (WHO, 2018). Portanto, o 

Brasil representa a área endêmica de maior importância médica, uma vez que possui os 

maiores índices de notificação da LTA, ocorrente em todos os estados brasileiros e 

associada a indivíduos infectados com L. (V.) braziliensis, L. (L.) amazonensis e L. (V.) 

shawi (BRASIL, 2014).  

 

 

Figura 1 – Mapa geográfico mundial ilustrando países afetados pela leishmaniose cutânea, no 

ano de 2016. Modificado de: World Health Organization (WHO), 2018. 

 

A leishmaniose visceral (LV) também ocorre em vários países do Velho e Novo 

Mundos (Figura 2), sendo que alguns países são classificados com transmissão 
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esporádica como Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Bolívia e México, 

países com transmissão estável ou controlada como Colômbia e Venezuela e países com 

transmissão em expansão como Argentina, Brasil e Paraguai. O Brasil é um dos países 

endêmicos mais importantes e divide com Bangladesh, Etiópia, Índia, Sudão do Sul e 

Sudãomais de 90% dos novos casos de LV no mundo (WHO, 2018).  

Assim como em outras localidades, tal como o Sudoeste da Ásia, África e 

Europa, a LV é causada pela L. (L.) infantum e os cães (Canis familiaris) são apontados 

como o principal reservatório doméstico desta doença (MORENO; ALVAR, 2002). Por 

isso, a infecção canina é epidemiologicamente importante, por ser mais eminente, 

proceder a infecção em humanos e por apresentar um alto número de animais 

assintomáticos que “hospedam” os parasitos, contribuindo com a transmissão do 

protozoário (LAURENTI et al., 2013).  

 

 

Figura 2 – Mapa geográfico mundial ilustrando os países afetados pela leishmaniose visceral, 

no ano de 2016. Modificado de: WHO, 2018. 

 

Estudos epidemiológicos demonstram que estão ocorrendo mudanças nas 

características da doença, possivelmente relacionado às mudanças socioeconômicas e 

comportamentais decorrentes do processo de globalização e industrialização que levam 

a desmatamentos, construção de barragens e à urbanização (SILVA; MUNIZ, 2009). 

Esses fatores causam alterações ambientais, contribuindo também na redução da 
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biodiversidade de mamíferos, podendo assim elevar a uma concentração das fêmeas dos 

vetores, de se alimentarem do sangue humano e de reservatórios adaptados a viverem 

com o homem, como os cães e gatos (CAMPBELL-LEDRUM et al., 2001). Embora 

existam algumas medidas profiláticas clássicas, como o uso de repelentes, telas e 

mosquiteiros, elas não têm sido úteis para impedir o avanço das leishmanioses nos 

países endêmicos (CURTI et al., 2009). Sendo assim, intervenções farmacológicas para 

a terapia das leishmanioses, juntamente com o controle dos vetores são necessárias para 

combater esse agravante problema de saúde pública.  

 

 

2.2 – Aspectos gerais da biologia da leishmaniose 

 

A leishmaniose é transmitida ao homem (e também a outras espécies de 

mamíferos) pelas fêmeas de flebotomíneos (ordem Diptera, família Psychodidae e 

subfamília Phlebotominae) infectadas com parasitos do gênero Leishmania, que 

realizam o repasto sanguíneo no hospedeiro (por serem hematófagas obrigatórias devido 

à necessidade da ovoposição, alimentam-se de animais vertebrados de sangue quente 

[MORRISON et al., 1993]) e regurgitam conjuntamente com a saliva as formas 

promastigotas metacíclicas de Leishmania sp. na derme do hospedeiro (ARAÚJO-

SANTOS et al., 2010).   

Os flebotomíneos podem ser encontrados no mundo inteiro, mas predominam 

em climas tropicais, subtropicias e temperados e multiplicam-se próximo a restos 

orgânicos (LAISON, 1992). Esses vetores são insetos pequenos, medindo cerca de 3 

mm, de cor palha ou castanho, pertencentes ao gênero Lutzomyia no Novo Mundo e 

Phlebotomus no Velho Mundo (FERREIRA, 2012). 

O gênero Leishmania foi dividido em dois subgêneros, de acordo com 

desenvolvimento das formas promastigotas no intestino do vetor: Leishmania, presente 

no Velho e Novo Mundo, instalam-se no intestino anterior e Viannia, restrito ao Novo 

Mundo, se instala no intestino posterior do vetor (LAINSON; SHAW, 1988; 

FERREIRA, 2012). 

Parasitos deste gênero apresentam ciclo de vida heteroxeno (Figura 3), ou seja, 

desenvolvem seu ciclo de vida em mais de um hospedeiro. Portanto, dependem de um 
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invertebrado como vetor biológico (as espécies de flebotomíneos dos gêneros 

Phlebotomus, Lutzomyia e Psychodopygus) para o seu ciclo de vida e modo de 

transmissão, por repasto sanguíneo das fêmeas hematofágicas do inseto vetor. Além 

disso, também podem fazer parte do ciclo biológico, hospedeiros reservatórios 

definitivos (como cães e roedores) e hospedeiro acidental (homem) (BARAK et al., 

2005; MAURER; DONDJI; STEBUT, 2009).  

Estes parasitos possuem duas formas morfológicas (Figura 4): a forma 

amastigota intracelular em células do sistema fagocítico mononuclear (SFM), como as 

células dentríticas e macrófagos do hospedeiro vertebrado e a forma promastigota livre, 

encontrada no trato digestório do vetor flebotomíneo. A infecção do vetor ocorre 

quando as fêmeas realizam o repasto sanguíneo em mamíferos infectados, ingerindo 

macrófagos e monócitos parasitados por formas amastigotas de Leishmania.  

No interior do intestino do vetor ocorre a lise celular de macrófagos e a liberação 

das formas amastigotas que sofrem processos de divisão, multiplicação e diferenciação 

até alcançarem a forma promastigota. Ao se diferenciarem em forma promastigota, os 

parasitos se reproduzem por processos sucessivos de divisão binária. Então, as formas 

promastigotas diferenciam-se em paramastigotas, as quais colonizam o esôfago e a 

faringe do vetor, permanecendo aderidas ao epitélio pelo flagelo, até se diferenciarem 

nas formas infectantes conhecidas como promastigotas metacíclicas. O ciclo do parasito 

no inseto se completa em torno de 72 horas. Após este período, as fêmeas infectantes, 

ao realizarem um novo repasto sanguíneo em um hospedeiro vertebrado, regurgitam as 

formas promastigotas metacíclicas juntamente com sua saliva, que são fagocitadas por 

macrófagos e se diferenciam no interior dessas células em formas amastigotas, 

multiplicando-se intensamente até a lise celular, culminando com sua liberação dos 

parasitos para o meio extracelular, facilitando a infecção de novas células (FERREIRA, 

2012; CDC, 2016). O ciclo de vida destes parasitos é ilustrado na Figura 3.  
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Figura 3 – Esquema ilustrado do Ciclo de vida de Leishmania sp. no inseto vetor e no ser 

humano. Modificado de: Center for Disease Control and Prevention (CDC) - Parasites - 

Leishmaniasis – Biology, 2016. 

 

As formas amastigotas (Fig. 4A, seta) têm um formato oval de 2-6 µm de 

diâmetro, contendo um núcleo, um cinetoplasto (ou kinetoplasto), o kDNA, que é a 

região especializada da única mitocôndria encontrada nesses parasitos, e um flagelo 

interno. Enquanto que as formas promastigotas (Fig. 4B) apresentam formato longo e 

fino de 16-18 µm de comprimento, com um núcleo central, um cinetoplasto e um longo 

flagelo livre. Ambas as formas se reproduzem por divisão binária (FARRELL, 2002; 

FERREIRA, 2012). 

Estes protozoários também contêm glicossomos, que são organelas essenciais 

para a regulação metabólica necessária à adaptação a ambientes tão diversos quanto os 

encontrados nos diferentes hospedeiros (MICHELS et al., 2006). 
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Quando as formas promastigotas adentram na derme, ativam o sistema 

complemento e mediadores inflamatórios do hospedeiro (prostaglandinas, neutrófilos, 

células dendríticas [DCs], células apresentadoras de antígenos [APCs] e macrófagos), 

que são as primeiras barreiras do sistema imune inato que o parasito precisa “vencer” 

para que a infecção seja bem sucedida. A ativação deste sistema pode induzir a morte de 

parasitos, principalmente das espécies cutâneas que são mais sensíveis à lise pelo 

complemento do que as espécies causadoras da doença visceral (PASSERO; 

LAURENTI; SANTOS-GOMES, 2011). Os macrófagos são o tipo celular hospedeiro 

definitivo das formas amastigotas de Leishmania sp. São os mecanismos microbicidas 

dessas células que destroem os parasitos, em um quadro de controle de infecção na 

presença de citocinas do perfil T helper 1 (Th1). Neste quadro, ativa-se um fenômeno de 

produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, como peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e óxido nítrico – NO – (PEREIRA-CARVALHO et al., 2013; DE ASSIS 

SOUZA et al., 2013 VIEIRA et al., 2013), levando à diminuição da carga parasitária. 

A partir desse encontro, dos parasitos com os componentes inatos, os 

protozoários entram nas células hospedeiras finais (macrófagos, DCs e APCs), que 

deslocam-se para os linfonodos regionais, onde desencadeiam resposta imunológica 

(MOUGNEAU; BIHL; GLAICHENHAUS, 2011). Se a APC apresentar antígenos a 

linfócitos T na presença de citocinas do perfil imunológico do tipo Th1 haverá a 

produção de IL-12, que induzirá a produção de interferon-gama (IFN-γ) e fator de 

Figura 4 – Formas morfológicas de Leishmania sp., em a) forma amastigota intracelular 

(seta): estruturas arredondadas pequenas, aflageladas b) formas promastigotas extracelulares: 

estrutura fusiforme, flagelada, com núcleo visível. Fotos de lâminas por microscopia de luz, 

fixadas e coradas por Giemsa (Aumento 40x). Modificado de: Fiocruz (Instituo Oswaldo 

Cruz), 2008. 
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necrose tumoral  (TNF-) pelos linfócitos T CD4, ativando os macrófagos a um 

estado leishmanicida, os quais produzem principalmente óxido nítrico (NO), auxiliando 

na resistência e eliminação do protozoário intracelular. Por outro lado, se durante a 

apresentação de antígenos a linfócitos T houver a produção de citocinas do tipo Th2 

(IL-4 ou IL-10, por exemplo), haverá manifestação da doença (MANSUETO et al., 

2007; PEREIRA-CARVALHO et al., 2013).   

Dependendo do tipo de resposta imune do hospedeiro, a infectividade, virulência 

e espécie do parasito, assim como o seu tropismo, podem-se manifestar diferentes 

quadros clínicos de leishmaniose, como as leishmanioses Cutânea/Tegumentar (LC/LT) 

ou Visceral (LV) (HEINZEL et al., 1989; PAREDES et al., 2003; LOPES, 2006). 

 No Novo Mundo, os parasitos do subgênero Vianna provocam somente 

leishmaniose cutânea e cutânea-mucosa (ou mucocutânea), enquanto os parasitos do 

subgênero Leishmania são os responsáveis pelas formas cutânea, anérgica difusa e 

visceral (DAVID, CRAFT, 2009). No Brasil, a única espécie causadora de leishmaniose 

visceral é a Leishmania (L.) infantum (sinonímia: L. (L.) chagasi) (CARNEIRO et al., 

2011; OLIVEIRA et al., 2011; MICHEL et al., 2011); já a leishmaniose tegumentar 

pode ser causada por diferentes espécies, como L. (V.) braziliensis, L. (L.) amazonensis, 

L. (V.) guyanensis, L. (V.) shawi, entre outras (SILVEIRA et al., 2009; SHAW et al., 

1991).  

A LC é uma doença não contagiosa, de evolução crônica, caracterizada por 

lesionar o tecido cutâneo e o cartilaginoso da nasofaringe, de forma localizada ou 

difusa, de acordo com a espécie envolvida e os fatores imunogênicos do hospedeiro 

(BASANO, 2004; DUNNING, 2009), e de acordo com suas características clínicas, 

pode ser caracterizada como leishmaniose cutânea localizada (LCL), leishmaniose 

mucocutânea (LMC), leishmaniose cutânea anérgica difusa (LCAD) e leishmaniose 

cutânea disseminada (LCD).  

A LCL é a forma clínica mais comum, manifestando-se com uma ou mais lesões 

localizadas, as quais podem se curar espontaneamente ou causar desestruturação dos 

tecidos cutâneos, e pode ser causada por qualquer espécie neotropical do gênero 

Leishmania, mas L. (V.) braziliensis é considerado o parasito mais relevante associado 

com a doença nas Américas (PIRES et al., 2014). Uma característica da LCL é a 

infiltração das bordas das lesões, onde através da histopatologia é possível verificar 

infiltrados inflamatórios de grande densidade de macrófagos vacuolizados e repletos de 
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amastigotas, dando a aparência de um granuloma macrofágico. Porém em alguns casos, 

há pouco infiltrado inflamatório da pele ao redor da úlcera, e o número de macrófagos 

parasitados encontrados nestas áreas é baixo, assim, geralmente encontra-se mais 

linfócitos e outras células imunológicas, sendo estas as características de um granuloma 

epitelióide. Além dessas características, alguns pacientes apresentam as lesões 

ulceradas, mas também nódulos, lesões verrucosas e pápulas, levando a crer que a LCL 

seja um tipo de doença dérmica polimórfica (SILVEIRA; LAINSON; CORBETT, 

2004; LEZAMA-DÁVILA et al., 2014). 

A LMC pode ser uma reincidência da LC nas membranas mucosas superiores e 

nas mucosas do trato respiratório do hospedeiro vertebrado. Esse quadro da doença 

dificilmente se cura por si só e é bastante difícil de tratar, pois além das lesões há 

infecções bacterianas secundárias frequentes, tornando o quadro potencialmente fatal 

(GOTO; LAULETTA, 2012; REVEIZ, 2013). Esta forma clínica está altamente 

associada à infecção por L. (V.) braziliensis e é caracterizada pela habilidade do parasito 

em realizar metástases através do sistema linfático ou do sangue, chegando a outras 

regiões do corpo e atingindo a mucosa com uma leve inflamação e bloqueio das vias 

nasais – LMC branda –, sucessivo de ulcerações da mucosa nasal e perfuração de 

tecidos do septo, podendo atingir, em alguns casos, os lábios, bochechas, palato mole e 

a faringe ou a laringe – LMC severa – (REITHINGER et al., 2007).  

A LCAD é uma forma clínica rara de leishmaniose que se manifesta em 

indivíduos com marcada deficiência imunológica, onde ocorrem diversas reações de 

imunodeficiência antígeno-específica mediada por células do paciente, causando lesões 

na pele semelhantes às lesões presentes em quadros de hanseníase. Indivíduos com 

LCAD possuem lesões generalizadas sobre a pele, formando nódulos e placas com uma 

natureza altamente deformante. Esta forma está associada à infecção causada por L. (L.) 

amazonensis (SILVEIRA, 2009).  

A leishmaniose disseminada/borderline é uma forma clínica de LC também 

pouco comum, onde as lesões ocorrem meses após a cura de um quadro de LC e 

apresentam lesões disseminadas pelo corpo com características nodulares ou mesmo 

infiltrativas, podendo raramente estar acompanhadas de uma supressão dos mecanismos 

imunes mediados por células nos pacientes (SILVEIRA; LAINSON; CORBETT, 2005). 

Em alguns países da América Central, como Honduras, Costa Rica, El Salvador 

e Nicarágua, foi descrita uma forma atípica de leishmaniose cutânea não ulcerada 
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(LCNU), em áreas de ocorrências frequentes de leishmaniose visceral, na qual observa-

se lesões cutâneas autolimitadas e não ulceradas. A espécie L. (L.) infantum é apontada 

como o agente etiológico causador desta forma clínica (PONCE et al.,1991). 

A leishmaniose visceral (LV) ou kala-azar, é uma doença crônica grave, 

caracterizada por febre prolongada, hepatoesplenomegalia, linfoadenopatia, anemia com 

leucopenia (causadas pela inflamação do baço), hipergamaglobulinemia e 

hipoalbuminemia, emagrecimento, edema e estado de debilidade levando à caquexia e 

finalmente ao óbito se o paciente não for tratado (SILVEIRA et al., 2010). A espécie 

causadora de LV na América Latina, Europa e norte da África é a L. (L.) infantum. Já no 

sub-continente indiano e Leste africano a LV é causada por L. (L.) donovani. 

(DANTAS-TORRES, 2006; CARNEIRO et al., 2011; LEBLOIS et al., 2011). 

 

 

2.3 – Tratamento das leishmanioses 

 

O tratamento medicamentoso das leishmanioses teve início nos princípios do 

século XX com o uso do tártaro emético, um antimonial trivalente, pelo médico 

brasileiro Gaspar Vianna. Porém, devido à elevada toxicidade, este fármaco foi 

substituído pelos antimoniais pentavalentes (SbV) na década 1940, sendo 

comercializados como Glucantime® (antimoniato de meglumina) ou como Pentostam® 

(estibogluconato de sódio) e, há mais de 70 anos, nenhum outro fármaco foi 

desenvolvido especificamente para o tratamento da leishmaniose. Os antimoniais 

representam, portanto, a primeira escolha para o tratamento desta doença.  

Entretanto, os antimoniais têm limitações de uso, devido à alta toxicidade e 

graves efeitos colaterais como nefrotoxicidade, cardiotoxicidade, hepatotoxicidade 

náuseas, dores abdominais e pancreatite química (com maior ocorrência em pacientes 

coinfectados com HIV) e, além disso, alguns raros casos de arritmias fatais ou mortes 

súbitas já foram relatados (AMATO et al., 1998; SANTOS et al., 2008; TORRES et al., 

2010). A via parenteral de administração aliada ao longo período (aproximadamente 20 

dias) de utilização, acabam fazendo com que os pacientes abandonem o tratamento, 

resultando na consequente falha terapêutica (REITHINGER et al., 2007). Existem ainda 

diversos relatos sobre a alta taxa de resistência parasitária aos antimoniais, como 
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constatado em Bihar, na Índia, onde medicamentos são adquiridos com facilidade e 

utilizados sem a orientação médica, fazendo com que o uso desorientado acabe 

induzindo pressão seletiva de parasitos mais resistentes (CROFT; SUNDAR; 

FAIRLAMB, 2006). Além disso, apesar de pouco comum, existem relatos de resistência 

aos antimoniais também pelo subgênero Viannia, na Colômbia (ROJAS et al., 2006; 

FERNÁNDEZ et al., 2014).  

Outros poucos fármacos atualmente disponíveis, como: AmB, pentamidina e a 

miltefosina, são fármacos de segunda escolha utilizados no tratamento das 

leishmanioses quando há falha na resposta terapêutica aos antimoniais pentavalentes 

(KAUR; RAJPUT, 2014).  

A AmB é um antibiótico polieno isolado pela primeira vez em 1955 da bactéria 

Streptomyces nodosus (DUTCHER et al., 1957), que substituiu os antimoniais como 

tratamento em algumas partes da Índia, por conta da resistência dos parasitos a esses 

fármacos. A AmB é utilizada em pacientes coinfectados com HIV, que também têm 

infecções fúngicas e em pacientes com doenças sistêmicas causadas por fungos como 

Candida albicans e Aspergillus fulmigatus. A AmB possui baixa solubilidade em água, 

por isso, precisa ser preparada em conjunto com desoxicolato de sódio (Fungizon®) e 

injetada via intravenosa.  

Para o tratamento das leishmanioses, a AmB é bastante eficaz, com 90 a 97%de 

cura (GANGNEUX et al., 1996; CHATTOPADHYAY; JAFURULLA, 2011). 

Contudo, por ser administrada por via intravenosa, a AmB fica livre na corrente 

sanguínea e tem fraca seletividade em relação aos seus alvos, atingindo portanto, não só 

os parasitos, como também as células do hospedeiro vertebrado. Por esse motivo, 

pacientes apresentam efeitos colaterais, como nefrotoxicidade e toxicidade 

gastrointestinal, o que limita o seu uso em indivíduos com estágio avançado de 

imunossupressão ou em gestantes (LEMKE; KIDERLEN; KAYSES, 2005).  

Nas espécies de Leishmania, a AmB interage com a camada bilipídica de 

membrana plasmática, principalmente com os ergosteróis de membrana, levando à 

formação de poros e à perda da capacidade osmorregulatória do parasito 

(CHATTOPADHYAY; JAFURULLA, 2011). Por isso, diversos estudos têm sido 

realizados usando combinações com lipossomos e outras formas emulsificantes de AmB 

e têm demonstrado bons resultados para a obtenção da cura clínica das leishmanioses, 

juntamente com baixa toxicidade, pois a camada lipídica do lipossomo facilita a 
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aquisição pelas células presentes no fígado, contribuindo com a captação da AmB da 

corrente sanguínea para células-alvo. Entretanto, este tipo de tratamento apresenta alto 

custo, tornando-se, portanto, uma alternativa ainda pouco viável, sobretudo para países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento (THAKUR et al., 2001; AMATO et al., 

2004; FREITAS-JUNIOR et al., 2012; MURRAY, 2012; LEZAMA-DÁVILA et al., 

2014). 

Para contornar essa problemática, diversos autores têm apontado sobre a 

necessidade de se caracterizar química e biologicamente novas moléculas candidatas à 

quimioterapia das leishmanioses (SCHMID et al., 2012; PASSERO et al., 2014; 

LAGO; TEMPONE, 2017). Assim, há algumas formas de se realizar buscas racionais, 

como a etnofarmacologia, que estuda o uso terapêutico de plantas e animais em grupos 

étnicos; a quimiotaxonomia, que visa a prospecção de substâncias químicas úteis a 

partir de um conhecimento pré-existente da taxonomia; a predição ou modelagem 

molecular, que permite o planejamento e identificação in silico de novos candidatos a 

protótipos ou de fármacos, ou até mesmo na otimização de um protótipo já existente 

(LANGER; KROVAT, 2003) e a técnica de reposicionamento de fármacos, que utiliza 

de fármacos já licenciados para o uso em uma determinada enfermidade. Como é o caso 

da própria miltefosina, originalmente desenvolvida como um fármaco anticâncer 

(CROFT; COOMBS, 2003), mas que se mostrou eficaz no tratamento de pacientes, na 

Índia, com leishmaniose visceral (SUNDAR et al., 2002), mostrando taxas de cura de 

94 a 97%, tendo assim sua utilização aprovada para o tratamento de leishmaniose. 

Contudo, a miltefosina também apresenta efeitos colaterais associados a distúrbios 

gastrointestinais, além do seu potencial teratogênico que impede o seu uso em mulheres 

grávidas. Vale ressaltar também relatos da existência de linhagens de Leishmania 

resistentes à miltefosina, bem como sua aplicação pouco eficaz no tratamento de 

infecções causadas por L. (V.) braziliensis na Colômbia (BERMAN; GALLALEE, 

1987; SOTO, 2001; PÉREZ-VICTORIA; CASTANYS; GAMARRO, 2003). 

 

2.3.1 – Reposicionamento de fármacos nas leishmanioses e o uso de 

nanocarreadores 

 Tendo em vista as dificuldades terapêuticas de diversas doenças e a 

complexidade da pesquisa e desenvolvimento de um novo fármaco, a triagem de 
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fármacos desenvolvidos para outros propósitos e já disponíveis na clínica médica vem 

se apresentando como uma das abordagens mais rápidas e eficazes para a introdução de 

novas terapias, essa estratégia é conhecida como reposicionamento de fármacos 

(DUEÑAS-GONZÁLEZ et al., 2008; EKINS et al., 2011). 

Estudos com o reposicionamento de fármacos têm apresentado bons resultados, 

uma vez que 30% dos 51 novos tratamentos lançados comercialmente em 2009 foram 

originados de reposicionamento (GRAUL et al., 2010; TOBINICK, 2009).  

Para estudar o reposicionamento de fármacos é necessário conhecer as 

características do fármaco e do sistema biológico que esse será empregado. Os fármacos 

atuais utilizados no tratamento das leishmanioses são interessantes exemplos de 

reposicionamento de fármacos, uma vez que os antimoniais eram originalmente 

utilizados como agentes eméticos, a anfotericina B como um fármaco anti-micótico e a 

própria miltefosina, caracterizada inicialmente como um fármaco anticâncer (CROFT et 

al., 2003) e posteriormente como agente antileishmania através de estudos de 

reposicionamento de fármacos (SOTO et al., 2001). 

 Com este tipo de estratégia, torna-se possível reposicionar os fármacos 

antifúngicos nas leishmanioses, pois estes são efetivos por serem capazes de inibir a 

formação de ergosterol em fungos, e como Leishmania sp. possui a rota biossintética de 

ergosterol (Figura 5) similar à de fungos, tais fármacos também podem ser efetivos 

contra estes parasitos (COTRIM et al., 1999; CYRINO et al., 2012). 

Há ainda que se considerar que esta metodologia pode trazer um impacto 

positivo para a atual quimioterapia desta doença tropical negligenciada, que 

basicamente é feita utilizando dois fármacos e que vêm sendo utilizados há décadas. 

Para a realidade brasileira, a caracterização de novas atividades de fármacos já 

aprovados para uso clínico pode ser muito importante, pois diminuiria o tempo de 

pesquisas para caracterização de fármacos com ação antileishmania. 

Tendo em vista as complicações com a terapia atual, diversos estudos têm 

focado seus objetivos na tentativa de encontrar terapias alternativas para o tratamento da 

leishmaniose. Recentemente o medicamento antitumoral tamoxifeno, com uso clínico 

contra o câncer de mama metastático, mostrou-se capaz de eliminar formas 

promastigotas e amastigotas de Leishmania sp., além disso, alcalinizou o vacúolo 

parasitóforo de macrófagos e interferiu na via de biossíntese de esfingolipídeos e no 

controle de infecções experimentais para as formas de LTA e LV, por administração via 
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intraperitoneal (MIGUEL, et al., 2007; MIGUEL YOKOYAMA-YASUNAKA e 

ULIANA, 2008; MIGUEL et al., 2009; MIGUEL, 2011).  

No mesmo sentido, muitos fármacos que atuam na síntese de esteróis, 

substâncias lipofílicas presentes na membrana celular de eucariotos, que mantêm sua 

estrutura e funcionamento, como o colesterol (nas células de mamíferos) e o ergosterol 

(presente nas células de tripanossomatídeos e fungos), já foram liberados para uso em 

humanos (MACEDO-SILVA; DE SOUZA; RODRIGUES, 2015).   

Leishmania sp., assim como outros tripanossomatídeos e fungos, sintetizam em 

suas membranas plasmáticas, 24 esteróis que compõe o esterol principal, que é o 

ergosterol, o qual regula a fluidez da membrana e também contribui para o crescimento 

e viabilidade do microorganismo. Este esterol é gerado a partir da via da acetilcoenzima 

A (acetil-CoA) através de uma rota de biossíntese complexa (ROBERTS et al., 2003). 

 Essa rota biossintética (Figura 5) começa com duas unidades de acetil-CoA que 

se agregam para formar acetoacetil-CoA. Outra unidade de acetil-CoA se condensa para 

formar 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA (HMG-CoA). A enzima HMG-CoA redutase 

(HMGR) estimula uma reação de redução para a produção de ácido mevalônico. O 

próximo passo constitui a via isoprenóide e envolve reações que são catalisadas pelas 

enzimas IPP: isomerase e farnesil difosfato sintase (ou farnesil pirofosfato sintase, 

FPPS), respectivamente. O produto final da via isoprenóide, o farnesil difosfato (FPP) é 

o substrato para a enzima que catalisa o primeiro passo para a biossíntese de esterol: a 

esqualeno sintase (OLIVIER; KRISANS, 2000). 

Após a síntese da esqualeno sintase, a via de biossíntese de esterol continua com 

a síntese de 2,3-oxidoesqualeno pela enzima esqualeno-2,3-epoxidase (SEO). Juntas, 

essas enzimas são responsáveis pela ciclização do esqualeno a lanosterol (1, Fig. 5). 

Seguida da síntese de lanosterol, ocorre a conversão de lanosterol em zimosterol, que é 

catalisado por uma monooxigenase contendo citocromo P-450 enzima conhecida como 

14α-metil-esterol-dimetilase ou C14α-dismetilase (14-DM) (DE SOUZA; 

RODRIGUES, 2009). 

Seguindo a rota de biossíntese (de 7 a 13, na Fig. 5), várias transformações 

sequenciais ocorrem, como metilação, redução e isomerização para formar colesterol 

em mamíferos e ergosterol em tripanosomatídeos e fungos. Porém, para a produção e 

formação de ergosterol, há uma transferência de grupamento metila no carbono 24 (C-

24), realizada pela enzima ∆24,25-esterol-metiltransferase (EMT), pertencente à classe de 
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esterol metiltransferases, que catalisa a adição do grupamento metila ao C-24 do 

ergosterol. Para sequência dessa reação feita pela EMT, os substratos devem dispor de 

algumas características específicas para uma ligação mais eficiente do complexo 

enzima-substrato, tais como: um grupo hidroxila 3β, uma cadeia lateral na configuração 

20-R e uma dupla ligação (McCAMMON et al., 1984; LEES et al., 1995, NES, 2000).  

Como é possível observar na Figura 5, a rota de biossíntese do ergosterol é 

bastante complexa, e a formação de um determinado intermediário envolve a ação de 

enzimas específicas. Assim, a inibição de um componente desta via, levará ao bloqueio 

da formação do ergosterol, afetando diretamente processos básicos de sobrevivência do 

parasito, como a fluidez de membrana, a resistência do parasito a pressão do meio, 

proliferação e expressão gênica. Isso sugere que a via de biossíntese de esteróis pode 

fornecer alvos promissores para o desenvolvimento de novos agentes antiprotozoários. 

Assim, considerando que a biossíntese de ergosterol de Leishmania sp. é similar 

à de fungos e que diversos fármacos antifúngicos têm ação antileishmania, como a 

própria AmB, sugere-se que esta grande classe de medicamentos com ação central na 

rota metabólica de formação do ergosterol também devem apresentar ação 

antileishmania, pois supõe-se que a inibição de qualquer um dos intermediários do 

ergosterol, assim como as enzimas responsáveis pela sua produção/conversão, pode 

causar a morte do parasito (LEPESHEVA; WATERMAN, 2011).  
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Figura 5 – A figura ilustra a rota bioquímica da síntese de ergosterol em Leishmania sp e fungos. 1-13: 

Representação de esteróis intermediários ou produtos finais. 1: Lanosterol; 2: 24-Metileno-dihidrolanosterol; 

3: 4,14-Dimethilcolesta-8,24(24) -dien-3β-ol; 4: 4α,14α-Dimetilergosta-8,24 (241)-dien-3β-ol; 5: 14α-

Metilcolesta-8,24-dien-3β-ol; 6: 14α-Metilergosta-8,24(241)-dien-3β-ol; 7: Zimosterol (colesta-8,24-dien-

3β-ol); 8: Ergosta-8,24(241)-dien-3β-ol; 9: Colesta-7,24-dien-3β-ol; 10: Ergosta-7,24(241)-dien-3β-ol; 11: 

Colesta-5,7,24-trien-3β-ol; 12: Ergosta-5,7,24(241)-trien-3β-ol; 13: Ergosterol (esgosta-5,7,22-trien-3β-ol). 

HMG-CoA: 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA; HMGR: HMG-CoA redutase; SEO: Esqualeno-2,3-epoxidase; 

14-DM: 14α-metil-esterol-dimetilase; EMT: ∆24,25-esterol-metiltransferase. Modificado de: ROBERTS et 

al. (2003) e MACEDO-SILVA, DE SOUZA e RODRIGUES (2009). 
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O cloridrato de amiodarona é um fármaco bastante utilizado para tratar arritmias, 

por ser um potente vasodilatador (OLDFIELD, 2010). Esse fármaco também apresentou 

efeito na oxidoesqualeno ciclase em Trypanosoma cruzi (BENAIM et al., 2006; 

OLDFIELD, 2010) e em L. (L.) mexicana apresentou efeito inibitório na esqualeno 

epoxidase (SERRANO-MARTÍN et al., 2009). Além disso, estudos in vitro 

demonstraram sua efetividade  sobre L. (L.) amazonensis e T. cruzi, induzindo efeitos na 

proliferação, ultraestrutura e fisiologia mitocondrial (BENAIM et al., 2006; de 

MACEDO-SILVA et al., 2011). Em L. (L.) amazonensis, os valores de CE50 foram 4,2 

e 0,4 μM contra promastigotas e amastigotas intracelulares, respectivamente 

(MACEDO-SILVA et al., 2011) 

A amiodarona também apresentou efeito in vitro contra amastigotas 

intracelulares de L. (L.) infantum, porém em estudo in vivo, os resultados demonstraram 

que, após 10 dias de tratamento, este fármaco mostrou-se inefetivo, mesmo quando 

administrado por duas vias diferentes – oral e intraperitoneal – (PINTO; TEMPONE, 

2018). 

Outro grupo de moléculas com potencial antileishmania são as estatinas, que 

compreendem um grupo de moléculas que inibem a enzima HMG-CoA redutase, sendo 

também eficazes no tratamento para diminuir o colesterol.  Descobertas como inibidores 

de HMG-CoA redutase em 1976, a mevastatina foi originalmente isolada como produto 

metabólico de culturas de Penicillium citrinium (bolor encontrado em limões e laranjas) 

e outras estatinas como a lovastatina (ou mevinolina) foram isoladas posteriormente de 

culturas de Aspergillus terreus e Monascus ruber (fungos encontrados no solo) 

(CAMPO e CARVALHO, 2007). Também são exemplos dessa classe de fármacos 

amplamente utilizadas na prática clínica: atorvastatina, fluvastatina, rosuvastatina e 

sinvastatina (SIRTORI, 2014).  

Haughan, Chance e Goad (1992) realizaram uma associação terapêutica com 

miconazol e lovastatina para avaliar o efeito antileishmania in vitro contra as formas 

promastigotas de L. (L.) donovani e L. (L.) amazonensis e verificaram que a combinação 

dos fármacos foi aditiva, sendo mais potente em termos de inibição da proliferação 

promastigota em L. (L.) amazonensis do que em L. (L.) donovani. E, em análise das 

composições de esterol das culturas de promastigotas, houve a inibição da 14-

demetilase do esterol (ergosterol) pelo miconazol. 
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Similarmente, Dinesh, Soumya e Singh (2015) verificaram que a mevastatina 

inibiu promastigotas e amastigotas de L. (L.) donovani com valores de CE50 = 23,8 ± 4,2 

e 7,5 ± 1,1 μM, respectivamente, sem exibir toxicidade para a linhagem celular 

hospedeira. O efeito antileishmania da mevastatina foi associado à inibição da HMGR. 

Em estudo realizado in vivo, Parihar et al., 2016 verificaram que a sinvastatina 

foi efetiva contra L.(L.) major, reduziu o tamanho de lesão de pele nos camundongos 

tratados, bem como a carga parasitária com uso de tratamento sistêmico ou tópico. 

No entanto, no tratamento para redução de colesterol, as estatinas apresentam 

efeitos colaterais relacionados a sintomas musculares como mialgia, miopatia e miosite 

com creatinina quinase elevada e outros efeitos colaterais que podem ser mais graves, 

incluem diabetes mellitus tipo 2 de início recente, efeitos neurológicos e 

neurocognitivos, hepatotoxicidade e toxicidade renal (MACIEJAK et al., 2013; WARD; 

WATTS; ECKEL, 2019), dificultando o processo de resposicionamento desses 

fármacos. 

As alilaminas como a naftifina, terbinafina e butenafina são antifúngicos 

inibidores da esqualeno epoxidase, enzima chave para biossíntese do ergosterol, 

componente importante para a síntese da membrana celular em muitos fungos e 

Leishmania sp. (RYDER, 1992; LEYDEN, 1998). 

Vannier-Santos et al. (1995) demonstraram que a terbinafina, medicamento 

antifúngico, apresentou efeito contra as formas promastigotas e amastigotas de L. (L.) 

amazonensis. Esse estudo foi reforçado nos experimentos realizados por Andrade Neto 

(2013), no qual formas promastigotas de L. (L.) amazonensis e L. (V.) braziliensis 

incubadas com diferentes concentrações de terbinafina in vitro, por 72 horas, 

apresentaram CE50 de 4,8 µg/mL e 2,6 µg/mL, respectivamente, sendo capaz de inibir o 

crescimento dos parasitos, induzindo diversas alterações na organização estrutural da 

mitocôndria destes.  

 Embora tenha eficiência in vitro, já foi demonstrado que a terbinafina é ineficaz 

como agente terapêutico na leishmaniose humana (FARAJZADEH et al., 2016). Ainda 

assim, os dados disponíveis demonstram que a esqualeno epoxidase de Leishmania sp. 

pode ser um importante alvo para o desenvolvimento ou caracterização de inibidores 

mais específicos, tal como o fármaco cloridrato de butenafina, que apresentou efeito in 

vitro contra as formas amastigotas das espécies dermatotrópicas L. (L.) amazonensis e 

L. (V.) braziliensis, com valores de CE50 de 6,7 µg/mL e 7,8 µg/mL, respectivamente. 
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Além disso, as formas promastigotas dos parasitos tratados com butenafina 

apresentaram alterações morfológicas externas e internas, como morfologia 

arredondada, citoplasma degradado e com destacamento da membrana celular formando 

estruturas conhecidas como blebls, além de mitocôndria e DNA nuclear fragmentados 

(BEZERRA-SOUZA et al., 2016). 

Ainda que pertençam à mesma classe, estruturalmente os fármacos terbinafina e 

butenafina são diferentes (Figura 6), portanto, podem ter efeitos terapêuticos distintos 

na leishmaniose experimental ou mesmo humana. Assim como visto no estudo 

realizado por Das et al. (2010), no qual 76 pacientes com infecção dermatófita (tinea 

cruris) causada por Trichophyton rubrum, foram tratados durante 42 dias, com creme 

1% de terbinafina (n = 37) e creme 1% de butenafina (n = 39), em que verificou-se que 

o uso do creme de butenafina apresentou maior eficácia do que o creme de terbinafina. 

 

Figura 6 – Estrutura química das moléculas de terbinafina (A) e de butenafina (B). Modificado 

de: KRAUSS; STADLER; BRACHER (2017). 

 

Na via da biossíntese de ergosterol, a ciclização da esqualeno a lanosterol é um 

passo muito importante para o controle dessa via, e os azóis são uma classe conhecida 

de fármacos que são capazes de inibir essa enzima, e são frequentemente usados para 

tratar micoses sistêmicas e locais, como é o exemplo dos fármacos antifúngicos 

clotrimazol, itraconazol, cetoconazol e o fluconazol (RYDER, 1992). 

O clotrimazol foi o primeiro azol oral usado para micoses humanas. No entanto, 

seu uso foi limitado devido a múltiplos efeitos colaterais. Então outros azóis foram 

desenvolvidos para diminuir os efeitos colaterias e aumentar a eficácia, como 
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cetoconazol, itraconazol, fluconazol, posaconazol e voriconazol (GRAYBILL e 

AHRENS, 1984; GUPTA, 2000).  

Dogra e Saxena (1996) realizaram ensaios com o intuito de investigar a ação 

antileishmania do itraconazol, que age nas enzimas do citocromo P450 (CYP450) da 

parede celular de fungos (NIWA et al., 2014), utilizando 20 pacientes com LC, que 

apresentavam lesões únicas ou múltiplas. Tais pacientes receberam dois comprimidos 

diários contendo 100 mg de itraconazol ou placebo. Após 15 dias de tratamento, quatro 

dos pacientes tratados com o itraconazol apresentaram resposta clínica, enquanto os 

pacientes do grupo placebo não apresentaram nenhuma resposta. Em seis semanas, 

apenas 2 pacientes do grupo itraconazol não responderam ao tratamento, e mais uma 

vez nenhum paciente do placebo teve resposta ou cura espontânea. Os pacientes foram 

acompanhados por três meses, sendo que de 10 pacientes, sete apresentaram cura clínica 

com o tratamento com itraconazol, e não apresentaram reincidência da doença, porém 

apenas pacientes com lesões recentes (menos de 4 meses) foram tratados, colocando em 

dúvida a eficácia deste fármaco diante de lesões mais severas.  

O estudo desenvolvido por Salmanpour, Handjani e Nouhpisheh (2001), também 

demostrou que o cetoconazol, fármaco antifúngico que age na enzima 14-α-demetilase 

fúngica que é necessária para a conversão do lanosterol aos intermediários de 

ergosterol, também apresentou efeito terapêutico na leishmaniose cutânea do Velho 

Mundo, nas doses de 600 mg/dia (em adultos) e 10 mg/kg (em crianças) que foram 

administradas durante 28 dias. De acordo com esee estudo, a eficácia do cetoconazolfoi 

superior à do antimoniato de meglumina, o qual foi administrado intralesionalmente na 

dose de 20 mg/kg durante 20 dias. Sendo assim, o cetoconazol foi mais efetivo, com o 

uso de uma dose menor. Além disso, apenas efeitos colaterais relativamente leves foram 

citados pelos pacientes tratados com o cetoconazol, como náuseas e dores abdominais 

leves. Embora alguns estudos mostrem a efetividade desse fármaco na terapia, também 

se verificam falhas terapêuticas deste medicamento (WEINRAUCH et al., 1984; 

DEDET et al., 1986; DAN et al., 1986; SAENZ et al., 1990; SINGH, SINGH e 

SUNDAR, 1995), sugerindo que a escolha desse fármaco para o tratamento das 

leishmanioses requer cautela. 

Em 2002, Alrajhi et al. fizeram um estudo de ensaio clínico similar ao de Dogra 

e Saxena, porém os pacientes com LC foram tratados com fluconazol e placebo. Neste 

caso, foi visto que após três meses de tratamento com fluconazol, 79% dos pacientes 
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apresentaram cura clínica, enquanto apenas 34% do grupo placebo apresentaram cura, 

sendo o tempo de cura menor no grupo tratado com fluconazol quando comparado ao 

placebo. Em outro estudo com fluconazol de Daly et al. 2014, uma paciente 

venezuelana infectada com L. (V.) braziliensis apresentava leishmaniose cutânea 

disseminada. Como as lesões eram extensas, tratamentos locais não eram possíveis, e o 

tratamento oral utilizando a miltefosina não foi efetivo, assim como o tratamento com o 

antimoniato de meglumina não foi tolerado. Como medida alternativa, iniciou-se o uso 

oral de fluconazol (5 mg/kg/dia), e após 48 horas do início do tratamento as lesões 

regrediram, e a paciente não apresentou efeitos colaterais ao fármaco empregado. Após 

10 dias de tratamento, macerados dos fragmentos das lesões de pele não induziram 

doença em animais experimentais. Mesmo após três anos do início do tratamento não 

houve reincidência. Outros trabalhos também corroboram a efetividade do fluconazol 

em estudos in vitro e in vivo, com ou sem associação de outros fármacos (SOUSA et al., 

2011). 

Notoriamente, estudos do efeito terapêutico destes fármacos ocorreram devido à 

similaridade entre as rotas bioquímicas de formação do ergosterol em fungos e 

tripanossomatídeos. Assim sendo, acredita-se que inibir a formação deste esterol, que é 

um dos lipídios mais importantes para a formação das membranas biológicas de 

Leishmania sp., induz em alterações irreparáveis a estes parasitos. 

Considerando a busca por fármacos que auxiliem na terapia das leishmanioses, 

que sejam menos tóxicos que os antimoniais e a AmB, e tentando maximizar seu efeito, 

e diminuindo a toxicidade, pode-se considerar o uso da nanotecnologia, que é um 

conjunto de técnicas e ferramentas que auxiliam no manuseio da matéria em escala 

nanométrica. Como é uma tecnologia interdisciplinar, a nanotecnologia tem grande 

aplicação na medicina, inclusive nos ramos de diagnóstico, terapia e entrega de 

fármacos em órgãos específicos (FIGUEIREDO, 2011). 

Como um dos principais focos das atividades de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação em países industrializados, a nanotecnologia é considerada como uma área 

prioritária de desenvolvimento (SILVA et al., 2013). O seu avanço nas áreas 

biomédicas e farmacêuticas possibilita cada vez mais a realização de pesquisas na área 

terapêutica, auxiliando na diminuição de toxicidade e na liberação controlada de 

fármacos em sistemas biológicos e na possível vetorização a alvos específicos (sítios 

específicos de células ou órgãos), além de aumentarem significativamente a 
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biodisponibilidade do fármaco (BAYOMI et al., 1998; BERGSTRAND et al., 2003). 

Assim, a partir da nanotecnologia, as indústrias farmacêuticas podem aprimorar formas 

farmacêuticas e com isso gerar novos produtos (CARLUCCI; BREGNI, 2009; 

PIMENTEL, et al, 2007). 

Estudos recentes têm dado atenção às formulações à base de lipídios (naturais ou 

sintéticos) como: lipossomas, nanocápsulas, dentrímeros, nano e microemulsões e 

formulações usando sistema autoemulsificação (GURSOY; BENITA, 2004), como 

tipos de nanocarreadores para encapsulação de ativos. 

Os lipossomas são vesículas aquosas formadas por bicamadas concêntricas de 

fosfolipídios que apresentam um excelente sistema de liberação controlada de fármacos 

devido à sua flexibilidade estrutural (tamanho, composição e fluidez da bicamada 

lipídica), como à sua capacidade de incorporar variedade de compostos hidrofílicos 

(ANDRADE et al., 2004) e hidrofóbicos (PONTES; CAETANO; SANTOS-

MAGALHÃES, 1999). Os lipossomas podem ter tamanhos variados – de 20 nm até 

alguns micrometros – (SAPRA; ALLEN, 2003). 

Já as nanocápsulas são sistemas de misturas heterogêneas (coloidais) vesiculares 

de tamanho nanométrico, utilizadas para a modulação, direcionamento e distribuição de 

fármacos hidrofóbicos, em que o fármaco fica aprisionado em uma cavidade interna 

oleosa, que é mantida por uma membrana polimérica (LEGRAND et al., 1999; 

BRIGGER; DUBERNET; COUVREUR, 2002; SANTOS et al., 2005). 

Os dendrímeros são macromoléculas poliméricas com um arranjo altamente 

ramificado e definido, que assume um tamanho à nanoescala. Este tipo de sistema 

possibilita o aumento da solubilidade e da biodisponibilidade de fármacos pouco 

hidrossolúveis, pois em sua estrutura há a capacidade de possuir um núcleo central 

hidrofóbico e uma superfície hidrofílica (GILLIES; FRÉCHET, 2005). 

Microemulsões e nanoemulsões são um tipo de sistema de liberação de fármacos 

composto por água, óleo e surfactante. A junção de diferentes tipos desses compostos 

(óleo e surfactante) pode formar um filme interfacial estabilizando os dois líquidos 

imiscíveis, criando uma solução líquida termodinamicamente estável, de baixa tensão 

interfacial, oticamente isotrópica (homogênea), límpida e com tamanho de gotícula 

variando de 100 nm a 1000 µm, caracterizando uma microemulsão, que é produzida por 

métodos que empregam pouca energia (LAWRENCE; REES, 2012; FANUN, 2012; 

GIBAUD; ATTIVI, 2012;). Ou formam uma solução transparente, que não possui 
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estabilidade termodinâmica, mas sim estabilidade cinética e pode sofrer floculação 

(agregação de partículas muito pequenas) e/ ou maturação de Ostwald, onde as 

moléculas de gotas pequenas difundem através do meio para encontrar gotas maiores, 

onde o potencial químico é menor, caracterizando assim uma nanoemulsão (SOLANS; 

SOLÉ, 2012; TADROS et al., 2004). Além disso, de acordo com Solans e Solé (2012), 

as nanoemulsões são produzidas por métodos que empregam grande quantidade de 

energia e ainda não existe um consenso sobre o tamanho das gotículas em uma 

nanoemulsão e os tamanhos mais citados na literatura variam de 20 nm até 100, 200, 

300 ou no máximo 500 nm, baseando-se nas propriedades óticas da mistura e no seu uso 

pretendido (GUTIÉRREZ et al., 2008; GIBAUD; ATTIVI, 2012). 

Formulações em sistema de autoemulsificação (SEDDS) são sistemas de 

liberação de fármacos cuja formulação consiste numa mistura homogênea de fármaco, 

lipídios (naturais ou sintéticos), emulsificantes e também cossolventes/coemulsificantes 

hidrofílicos que após fraca agitação, formam finas emulsões de óleo em água e gotículas 

de mesmo tamanho que aquelas observadas em micro e nanoemulsões – SMEDDS e 

SNEDDS, respectivamente – (SINGH et al., 2009; GURSOY; BENITA, 2004).  

Outra família de materiais em nanoescala é a de nanogéis, que são 

transportadores de microgéis coloidais que foram introduzidos recentemente como um 

sistema prospectivo de administração de fármacos para terapias de nucleotídeos. 

Nanogéis têm redes de polímeros hidrofílicos ou anfifílicos iônicos e não iônicos. Um 

exemplo é a rede catiônica nanoizada de nanogel de poli-óxido de etileno (PEO) e poli-

etilenoimina (PEI). A interação de moléculas anfipáticas (moléculas que possuem 

região hidrofílica e uma região hidrofóbica) e aniônicas (ânions ativos) com PEO e PEI 

resulta na formação de dispersões aquosas estáveis devido à cadeia PEO, que une suas 

cadeias hidrofílicas às regiões hidrofóbicas dos complexos. Assim, as redes reticuladas 

de nanogéis liga-se a moléculas de fármacos de carga oposta, encapsulando-as em 

partículas submicrônicas, que aumentam a distribuição mediada por receptores 

(VINOGRADOV; BRONICH; KABANOV, 2002; VINOGRADOV, 2007). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

1) Considerando a toxicidade dos fármacos atuais disponíveis para o tratamento 

das leishmanioses;  

2) Os casos de resistência dos parasitos a estes fármacos; 

3) O fato de os fármacos antifúngicos serem relativamente livres de efeitos 

colaterais e bem tolerados para humanos; 

4) E a eficácia in vitro do cloridrato de butenafina contra espécies 

dermatotrópicas de Leishmania sp. 

 

Torna-se claro que novos fármacos ou moléculas bioativas necessitem ser 

caracterizadas para que seja possível aumentar as opções terapêuticas direcionadas ao 

tratamento das leishmanioses. Além disso, o uso do reposicionamento de fármacos pode 

levar à diminuição do tempo de pesquisas em bancadas, tornando disponível em menos 

tempo o fármaco aos pacientes. 



 

 

 

OBJETIVOS
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 – Objetivo geral 

 

Avaliar a atividade terapêutica do fármaco antifúngico cloridrato de butenafina 

livre ou nanoencapsulado na infecção experimental causada por L. (L.) amazonensis em 

camundongos BALB/c e avaliar a eficácia in vitro de nanoformulações orais contra L. 

(L.) infantum 

 

4.2 – Objetivos específicos  

 

a) Encapsular a butenafina em SNEDD para o tratamento oral das leishmanioses 

e avaliar sua atividade contra L. (L.) infantum (in vitro) e citotóxica; 

b) Nanoencapsular o cloridrato de butenafina em SNEDD e em nanogel para 

tratamento tópico da leishmaniose cutânea experimental; 

c) Avaliar a absorção cutânea da butenafina livre e nanoencapsulada em 

SNEDD e nanogel; 

d) Comparar a evolução clínica das lesões do grupo controle infectado não 

tratado com os grupos tratados com butenafina livre ou nanoencapsulada 

(SNEDD e nanogel) e com o antimoniato de meglumina; 

e) Comparar o parasitismo cutâneo do grupo controle infectado não tratado com 

os grupos tratados com butenafina livre ou nanoencapsulada e com o 

antimoniato de meglumina;  

f) Avaliar os cortes histológicos das lesões dos grupos infectados não tratados, 

tratados com butenafina livre ou nanoencapsulada e com antiomiato de 

meglumina; 

g) Comparar a produção das citocinas IFN-γ e IL-4, do grupo controle infectado 

não tratado, com os grupos tratados com butenafina livre ou nanoencapsulada 

e com o antimoniato de meglumina; 

h) Avaliar as alterações histológicas de pele de animais não infectados e tratados 

com butenafina livre, nanoencapsulada e com o antimoniato de meglumina, 

 



 

 

 

MÉTODOS 
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5. MÉTODOS 

 

5.1 – Parasitos 

No presente estudo foram utilizadas as espécies L. (L.) amazonensis 

(MHOM/BR/99/M17278 – isolada de paciente com LCL) e L. (L.) infantum 

(MHOM/BR/72/cepa 46) as quais foram caracterizadas isoenzimaticamente no Instituto 

Evandro Chagas, Belém (PA), Brasil. L. (L.) amazonensis foi mantida em camundongos 

isogênicos da linhagem BALB/c e após aproximadamente 60 dias de infecção, os 

animais foram eutanasiados em câmara de CO2, para isolamento e expansão dos 

parasitos, que foi feito em cultura a 25 ºC, em meio M199 suplementado com 10% de 

soro fetal bovino, 1% de L-glutamina, 10 µg/mL de gentamicina e 1000 UI/mL de 

ampicilina. Formas amastigotas de L. (L.) infantum foram descongeladas e expandidas 

em meio M199 de maneira similar à L. (L.) amazonensis. Em todos os experimentos 

foram utilizadas formas promastigotas em fase estacionária de crescimento (obtidas 

após 5 dias de cultivo).  

 

 

5.2 – Animais experimentais 

Para os experimentos constantes no presente projeto, foram utilizados 160 

camundongos machos da linhagem BALB/c, isogênicos, com 4 semanas de idade. Tais 

animais foram obtidos no Centro de Bioterismo da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (número: 098/17) e os experimentos utilizando tais animais 

foram realizados em conformidade com as normas da Comissão de Ética no Uso de 

Animais da Faculdade de Medicina da USP (CEUA-FMUSP). Os animais ficaram 

alocados no biotério do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo 

(IMTUSP, nº 000372A), em ambiente com ventilação, ração e água ad libitum.  

 

 

5.3 – Compostos e formulações 

O antimoniato de meglumina foi adquirido pela Sigma-Aldrich (Missouri, EUA) 

e foi solubilizado em água estéril, como sugerido pelo fabricante. O cloridrato de 
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butenafina (≥ 98% HPLC) foi obtido comercialmente da empresa Cayman Chem 

(Michigan, EUA). A butenafina foi administrada livremente e também em sistemas de 

entrega de fármacos (SNEDD) e em nanogel. Os glicerídeos poliglicólicos (capryol 90 

[monocaprilato de propileno glicol], labrasol [L-polietilenoglicol-8-caprilato] e 

transcutol [éter monoetílico de dietilenoglicol]) e o polímero carbopol utilizados para a 

composição destes sistemas de entrega, foram gentilmente doados por Gattefosse 

(Saint-Priest Cedex, França). O SNEDD foi produzido pela mistura de labrasol, capryol 

90 e transcutol (1:3:6) mais 0,1% de butenafina e foram magneticamente agitados 

durante 12 horas, à temperatura ambiente. Para produzir o nanogel, foi elaborado o 

agente gelificante carbopol 4% (1,0 g) e misturado com 0,5 g de SNEDD contendo 

0,3% de butenafina. O SNEDD e o nanogel em branco foram produzidos de forma 

semelhante à descrita acima, mas sem butenafina. Esta parte do projeto foi feita em 

colaboração com o grupo da Profa. Dra. Akaterina Lalatsa da Universidade de 

Portsmonth (Inglaterra). A caracterização física das nanoformulações, como 

viscosidade, estabilidade e porcentagem de carregamento já foi efetuada, entretanto, não 

pode ser mostrada pois o sistema de nanoformulação ainda está em processo de patente.  

E, em trabalho realizado em conjunto com a Profª. Dra. Dolores Remedios 

Serrano, da Faculdade de Farmácia da Universidade Complutense de Madrid (Espanha), 

a butenafina foi formulada em SNEDD para tratamento oral. 

A butenafina foi solubilizada em óleos excipientes comumente usados em 

formulações lipídicas na nanomedicina: capryol 90, peceol (monoleato de glicerila) e 

labrasol, em 4 formulações líquidas com a diferença de fatores como: o tipo de 

excipientes de dióxido de silício (Aerosil 200® e R972®) e as proporções de 1:2 ou 1:3 

(Tabela 1). Após o preparo, as formulações líquidas foram dispersas em uma mistura de 

aerosil com etanol, em agitação magnética por 1 hora e após esse período, essa solução 

foi seca por pulverização com atomizador Büchi B-191 a 62 ºC.  

 

Tabela 1 – Composição das formulações de SNEDD de butenafina para tratamento oral 

Composição (mg)   F1  F2  F3 F4 

       

Capryol 90    526 598 526 598 

Labrasol    244 115 244 115 

Peceol    250 270 250 270 
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Aerosil 200®   2000 1500 0 0 

Aerosil R972®  0 0 2000 1500 

Butenafina   30 35 30 35 

 

Após a secagem por pulverização, o efeito dos dois fatores em cinco diferentes 

parâmetros de respostas foi investigado: i) ângulo de fluidez de pó; ii) rendimento; iii) 

encapsulação de fármaco; iv) análise morfológica e v) porcentagem de fármaco 

dissolvido a 60 min (estudo de dissolução). 

 

i) Ângulo de fluidez de pó 

 

A fluidez do pó foi avaliada através do ângulo de repouso. Para isso, cerca de 

500 mg de cada formulação em pó foi adicionada em um funil suspenso em uma coluna 

de leito fixa, colocado a 10 cm da superfície. Em seguida, a inclinação do cone criado 

entre o pó e a superfície foi calculada usando a seguinte equação do ângulo de repouso: 

 

AoR = tan−1  
h

r
 

 

Onde h = altura e r = raio 

 

ii) Rendimento  

 

O pó resultante da atomização foi coletado e o rendimento do processo foi 

determinado seguindo a equação:  

 

Rendimento (%) =
Massa coletada (mg)

Massa total (mg)
 x 100 
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iii)  Encapsulamento de fármaco  

 

Cada uma das formulações sólidas de SNEDD de butenafina foram pesadas (10 

mg), dissolvidas em 0,5 mL de DMSO, submetidas a agitação durante 5 minutos e 

depois diluídas em acetonitrila (1/40) e a encapsulação de cada formulação foi 

quantificada pela técnica de cromatografia líquida de alta eficiência (HP1100, Agilent, 

EUA), utilizando a coluna cromatografia ODS (Sphereclone:150 nm x 4,6 mm, 5 µm, 

80 Å). A fase móvel de metanol/água (78:22) foi bombeada a 1,4 mL/min e o volume 

da amostra injetado foi de 20 µL. A temperatura da coluna foi mantida a 25 ºC e o 

detector foi ajustado a 220 nm e a análise cromatográfica isocrática foi feita durante 30 

minutos. Para mensurar o encapsulamento de cada nanoformulação, utilizou-se uma 

curva constituída (R² = 0,9497) por quatro concentrações conhecidas de butenafina (9,4; 

11,5; 9 e 12,0 µg/mL). 

 

iv) Estudo de dissolução de butenafina e morfologia de But-SNEDD 

 

Os estudos de dissolução das formulações sólidas (500 mg) foram realizados a 

37 ºC por 60 minutos em fluido gástrico simulado (SGF - 500 mL de solução tampão 

pH 1,2), seguido mais 60 minutos consecutivos em fluido intestinal simulado (SIF  - 

adicionou-se 400 mL de solução tampão até atingir o pH 6,8) em um sistema de 

dissolução teste (tipo Erweka DT80, Alemanha). Em diferentes períodos experimentais 

(5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos), uma amostra de 2 mL de cada formulação em 

dissolução foi coletada, filtrada através de um filtro de membrana Millipore Millex 

PTFE (0,45 µm), diluída (1/2) com acetonitrila e a concentração de butenafina 

quantificada por cromatografia líquida de alta eficiência (R² = 0,94), como citado acima. 

E a morfologia das formulações sólidas foi examinada por microscopia eletrônica de 

varredura, utilizando um microscópio eletrônico (JEOL JSM 6335F Ltd, Japão) a 5 KV. 

As amostras foram fixadas em uma peça de latão com fita adesiva dupla face e vácuo 

revestido com ouro (Au) por 180 s (Q150RS, Lewes, Reino Unido). 
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Experimentos in vitro 

 

5.4 – Avaliação do potencial antileishmania e da citotoxicidade (in vitro) das 

nanoformulações de butenafina produzidas para tratamento oral de leishmaniose 

5.4.1 – Ensaios antileishmania 

 

As nanoformulações de butenafina foram diluídas em solução fisiológica (PBS), 

obtendo-se a concentração de 10 mg/mL. Formas promastigotas de L. (L.) infantum em 

fase estacionária de crescimento (2x107 promastigotas/mL) foram incubadas juntamente 

com as nanoformulações (0,56 a 100 µg/mL), a butenafina livre e o fármaco padrão 

miltefosina (0,56 a 100,0 µg/mL) em meio RPMI 1640. Como controles foram 

utilizadas as formas promastigotas cultivadas em meio RPMI.  

As placas foram incubadas por 48h a 25 ºC. Após este período, as placas foram 

centrifugadas a 3000 RPM por 10 min, a 4 ºC e depois foram lavadas utilizando 200 µL 

de PBS por duas vezes. Em seguida, 50 µL de uma solução de MTT (brometo de 3-[4,5-

dimetiltiazol-2-il]-2,5-difenil-tetrazólio), a uma concentração de 4 mg/mL, foram 

adicionados aos poços e então as placas foram novamente incubadas a 25 ºC por 4h. Ao 

final deste período, 50 µL de uma solução 10% de dodecil sulfato de sódio (SDS) foram 

adicionados a cada poço, e a placa foi novamente incubada por 18h a 25 ºC. Em 

seguida, as placas foram lidas em leitora de ELISA usando o comprimento de 595 nm.  

Para avaliar o potencial anti-amastigota das nanoformulações de butenafina, 

macrófagos peritoneais de camundongos da linhagem BALB/c foram coletados e 

plaqueados a uma concentração de 105 macrófagos/poço em placas com 24 poços, 

contendo lamínulas redondas por 24h, para aderência dos macrófagos. Após esse 

período, os poços foram lavados por três vezes com PBS, e então formas promastigotas 

de L. (L.) infantum, em uma razão de 10 parasitos por macrófago (106 

promastigotas/poço), foram adicionadas à cultura. Após 24h a 37 ºC e 5% de CO2 em 

incubadora umidificada, os poços foram lavados por duas vezes utilizando solução 

fisiológica, e então, a butenafina livre e as nanoformulações de butenafina (F1, F2, F3 e 

F4) foram adicionadas aos poços, nas seguintes concentrações: 25 µg/mL, 12,5 µg/mL e 

6,0 µg/mL. O fármaco padrão miltefosina também foi adicionado em outros poços da 
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cultura na concentração de 25 µg/mL. As placas foram incubadas novamente por 48h, e 

após este período, os sobrenadantes foram recolhidos 

Em seguida as lamínulas foram lavadas 2x com solução fisiológica, secadas à 

temperatura ambiente (TA), fixadas em metanol e então coradas por aproximadamente 

10 minutos com Giemsa 5% e montadas sob lâminas. As lâminas foram observadas sob 

aumento de 400x, e cerca de 100 macrófagos por lâmina foram fotografados no 

software Axion Vision. 

O índice de infecção (II) foi estimado de acordo com Passero et al. (2015) 

através da seguinte expressão: 

 

𝐼𝐼 = % 𝑚𝑎𝑐𝑟ó𝑓𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 
𝑎𝑚𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑚𝑎𝑐𝑟ó𝑓𝑎𝑔𝑜𝑠
 

 

A eficácia das nanoformulações, foi expressa com a concentração que elimina 

50% da população parasitária (Concentração Efetiva 50% - CE50). Foram realizadas 

comparações das CE50s das nanoformulações em estudo com aquelas após tratamento 

com butenafina e miltefosina. 

 

5.4.2 – Avaliação da citotoxicidade das nanoformulações 

 

Cerca de 5x105 macrófagos peritoneais isolados de camundongos isogênicos da 

linhagem BALB/c, foram cultivados em placas de 96 poços em meio RPMI 1640 

juntamente com as nanoformulações de butenafina, butenafina livre e miltefosina nas 

concentrações de 0,56 a 100,00 µg/mL. As placas foram incubadas em incubadora a 37 

ºC, 5% de CO2, por 48h. Em seguida, as placas foram centrifugadas a 1000 RPM por 10 

min a 4 ºC e lavadas por 2 vezes com solução fisiológica, em seguida a viabilidade 

celular foi avaliada através da oxidação da resazurina (Life Technologies, EUA). Após 

duas horas, as placas foram lidas utilizando leitor de ELISA com filtro de fluorescência 

(emissão 580 nm e excitação 640 nm). A concentração citotóxica que elimina 50% da 

população celular (CC50) foi calculada e estes dados foram comparados com os dados 

obtidos com o fármaco padrão miltefosina. 
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5.5 – Teste de absorção cutânea de butenafina   

Para o teste de absorção cutânea foi utilizada pele de camundongos BALB/c. 

Após eutanásia, a pele de camundongos foi retirada e tricotomia foi realizada. Em 

seguida, a pele foi acondicionada na interface entre o compartimento doador e receptor 

de células de Franz, sendo a região de epiderme acondicionada no compartimento 

doador e a região da derme no receptor. O compartimento do receptor foi preenchido 

com uma solução de tampão acetato contendo 1% metanol, pH 5,5.  

O experimento foi executado a 37 ºC com um circulador de água constante 

externo e o meio receptor foi continuamente agitado com um agitador magnético. No 

compartimento doador da célula de Franz, foi adicionado solução de SNEDD ou gel 

contendo butenafina, Tefin e butenafina livre (solubilizada em DMSO). Todas essas 

amostras foram adicionadas à dose de 10 mg/g. Após 5, 10, 15, 30, 45, 60, 120, 240 e 

360 minutos, 1 mL do compartimento receptor foi coletado, e estas amostras foram 

analisadas através da técnica de cromatografia líquida em sistema de HPLC, para 

quantificar os níveis de butenafina que difundiu através da pele. 

Para quantificação da butenafina foi utilizado o equipamento Jasco PU-1580 

pump, a Jasco AS-2050 Plus e um Jasco UV-1575 com detector visível de UV, 

utilizando o tampão metanol/água (78:22), a um fluxo constante de 1,4 mL/minuto, e 

comprimento de onda de 220 nm. Além disso, foram construídas curvas padrão 

contendo concentrações conhecidas de butenafina, variando de 0 a 10 g/mL de 

butenafina. O fluxo em estado estacionário (Jss, µg/cm2/h) foi calculado a partir da 

quantidade cumulativa de fármaco permeada versus tempo. O coeficiente de 

permeabilidade (cm²/h) foi calculado dividindo o fluxo com a concentração inicial do 

fármaco. Três repetições de cada experimento foram executadas. 
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Experimentos in vivo 

 

5.6 – Infecção e tratamento experimental   

Camundongos machos da linhagem BALB/c foram infectados subcutaneamente 

na base da cauda, com 2x107 formas promastigotas de L. (L.) amazonensis e cinco 

camundongos receberam apenas cloreto de sódio 0,9% (w/v) na base da cauda (grupo 

saudável). Quando as lesões se tornaram visíveis (4 semanas PI), os animais infectados 

foram divididos em grupos contendo cinco animais cada: o grupo 1 foi tratado 

topicamente com butenafina livre na concentração de 10 mg/g; o grupo 2 e foi tratado 

com o nanogel contendo butenafina 10 mg/g por via tópica; o grupo 3 foi tratado com o 

SNEDD contendo butenafina 10 mg/g; o grupo 4 foi tratado com 50 mg/kg de 

antimoniato de meglumina por via intralesional na base da cauda; os grupos 5, 6 foram 

tratados com os brancos do nanogel e SNEDD (sem adição do fármaco); o grupo 7 foi o 

grupo controle infectado e não tratado e o grupo 8 foi constituído por animais não 

tratados e não infectados (grupo controle saudável). A solução veículo que foi 

ministrada nos animais saudáveis e controle infectado – topicamente – foi constituída 

por PBS e 0,1% DMSO. Os animais foram tratados uma vez por dia, com aplicações 

diárias durante 15 dias.  

 Para o tratamento tópico, cada composto foi aplicado sobre a lesão, na base da 

cauda dos animais (PARIHAR et al., 2016). O tratamento com antimoniato de 

meglumina foi efetuado intralesionalmente na base da cauda dos animais, de acordo 

com artigos anteriores publicados por nosso grupo (YAMAMOTO et al., 2015), 

utilizando a dose de 50 mg/kg/dia. 

 As condições físicas dos animais foram monitoradas pelo menos uma vez por 

semana. Duas semanas após a última aplicação dos fármacos, os animais foram 

eutanasiados de acordo com o Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal (CONCEA) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Assim, os 

animais foram eutanasiados com a utilização de anestésicos inalatórios, como halotano. 

Em seguida, biópsias da pele dos grupos tratados e não tratados foram coletadas e 

mergulhadas em solução formol 10% tamponado com fosfato 0,01 M, para estudo 

histológico. Os experimentos com todos os grupos foram realizados três vezes. 
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5.7 – Tamanho da lesão e carga parasitária   

A área de inoculação dos parasitos, na cauda dos animais, dosgrupos tratados e 

do grupo controle infectado foi mensurada (com um paquímetro) semanalmente após a 

infecção, durante e após ao tratamento O tamanho das lesões foram obtidos através da 

subtração entre as medidas das lesões dos grupos infectados e tratados com o grupo 

controle saudável.  

A carga parasitária (CP) foi determinada através de diluição limitante. Um 

fragmento da lesão foi coletado, debridado e o fragmento obtido foi pesado, macerado 

em meio de cultura Schneider (Sigma-Aldrich), suplementado com 10% de soro fetal 

bovino, 10 µg/mL de gentamicina e 1000 UI de ampicilina. Cerca de 200 µL desse 

macerado foi adicionado em uma placa de 96 poços estéril em quadruplicata e diluições 

seriadas (1:4), em dodeplicatas foram efetuadas. As placas foram incubadas a 25 ºC, por 

15 dias, para observação de formas promastigotas. Durante esse período cada placa foi 

observada, e a maior titulação em que foi possível observar formas promastigotas foi 

anotada e a avaliação da carga parasitária tecidual foi calculada através da expressão: 

 

CP =
recíproco do maior título positivo x diluição do material x (

vol. homogeneizado
vol. 1º poço

 x diluição)

Massa do órgão
 

 

 

5.8 – Preparação do antígeno total de L. (L.) amazonensis   

Promastigotas de L. (L.) amazonensis em fase estacionária de crescimento foram 

lavadas três vezes com solução de tampão fosfato (PBS) a 3000 RPM por 10 minutos a 

4 ºC. Após a última lavagem, o sobrenadante foi descartado e foi adicionado ao pellet 

tampão salino fosfato (PBS) de pH 7,4 e um conjunto de inibidores de proteases 

diluídos a 1:1000 (Sigma, EUA). Posteriormente os parasitos foram submetidos a três 

ciclos de congelamento em nitrogênio e descongelamento a temperatura ambiente. O 

antígeno total foi estocado a -80 ºC (antígeno total – AgT). A concentração de proteínas 

foi avaliada de acordo com o método de Bradford (BRADFORD, 1976) utilizando-se 

uma curva padrão construída com albumina bovina. 
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5.9 – Análise da produção de citocinas e proliferação celular   

Os linfonodos inguinais dos grupos experimentais foram macerados e lavados 

em meio RPMI suplementado. Em seguida, as células foram contadas com auxílio de 

azul de Trypan e as suas concentrações ajustadas a 2x106 células/mL em placas de 96 

poços. Em seguida as células foram estimuladas com antígeno total (AgT) de formas 

promastigotas (10 µg/mL) de L. (L.) amazonensis e com mitógeno inespecífico 

Concanavalina A (1,0 µg/mL), comocontrole positivo. Como controle negativo, as 

células foram incubadas somente com meio de cultura RPMI (controle negativo). As 

placas foram incubadas por 72h em estufa umidificada a 37 ºC, 5% CO2, após o período 

os sobrenadantes foram coletados para quantificação dos níveis de IFN-γ e IL-4 através 

de ELISA de captura, usando kits comerciais (eBioscience). Após coleta de 

sobrenadantes, as placas foram centrifugadas a 1000 RPM, 10 min, 4 ºC, lavadas com 

PBS por três vezes e, em seguida, a viabilidade celular foi avaliada através da oxidação 

da resazurina com uso do reagente PrestoBlue (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). 

Após duas horas, as placas foram lidas por fluorescência (580 nm – 640 nm), para 

mensurar a proliferação celular. Brancos foram constituídos por meio de cultura e 

Prestoblue. Os resultados foram normalizados usando a razão da fluorescência obtida 

entre os grupos estimulados com AgT pela fluorescência dos respectivos grupos de 

células cultivadas sem estímulo. 

 

 

5.10 – Avaliação das alterações histológicas de pele nos animais tratados com 

butenafina livre ou nanoencapsulada e com o antimoniato de meglumina 

Camundongos BALB/c não infectados foram divididos em grupos, contendo 

cinco animais cada: o grupo 1 recebeu, topicamente, butenafina livre na concentração de 

10 mg/g; o grupo 2 recebeu nanogel contendo butenafina 10 mg/g por via tópica; o 

grupo 3 recebeu o SNEDD contendo butenafina 10 mg/g; o grupo 4 recebeu 50 mg/kg 

de antimoniato de meglumina, por via intralesional; os grupos 5, 6 receberam os 

brancos do nanogel e SNEDD e o grupo 7 foi o grupo constituído por animais que 

receberam apenas solução veículo constituída por PBS e 0,1% DMSO (grupo controle 

saudável). 
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O tratamento, monitoramento das condições físicas e a eutanásida dos animais 

foram realizados como descrito no item 5.6.  

Após a eutanásia, biópsias da pele dos animais de todos os grupos foram 

coletadas e mergulhadas em solução formol 10% tamponado com fosfato 0,01 M, para 

estudo histológico.  

 

 

5.11 – Estudo histológico 

  As biópsias da pele dos animais dos experimentos descritos nos itens 5.6 e 5.10 

foram incluídas em parafina para obtenção dos cortes. Os cortes parafinados foram 

corados por hematoxilina-eosina (HE) e observados em microscópio de luz, com o 

objetivo de caracterizar a resposta inflamatória e o parasitismo tecidual e as alterações 

teciduais da epiderme e derme.  

Para analisar o parasitismo tecidual do experimento de infecção (item 5.6), foi 

realizada uma análise comparativa semiquantitativa, de acordo com a intensidade: nulo, 

raro, discreto, moderado e intenso (RIDLEY e RIDLEY, 1983). 

 

 

5.12 – Forma de análise dos resultados 

Os dados dos experimentos de produção das nanoformulações contendo 

butenafina foram analisados pelo teste ANOVA, usando Minitab 15 (Minitab Ltd., 

Coventry, U.K.) e pelo teste Tukey’s. Os dados foram considerados significantemente 

diferentes, quando p < 0,05. Os dados foram plotados usando Origin X9 (Northamtom, 

USA). 

Os dados dos experimentos foram analisados inicialmente pelo teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis para comparação de múltiplos grupos. Uma segunda 

análise foi realizada, utilizando o teste não paramétrico de Mann-Whitney para 

comparação de dois grupos independentes. Os grupos foram considerados 

significantemente diferentes uns dos outros, quando p < 0,05. Os testes estatísticos 

foram efetuados no software GraphPad Prisma 5.0. Foram realizados três experimentos 

independentes, e os resultados foram apresentados com a média ± desvio padrão de tais 

experimentos. 



 

 

 

RESULTADOS 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 – Encapsulamento da butenafina 

6.1.1 – Caracterização física das nanoformulações (em SNEDD) de butenafina 

para tratamento oral 

 

 A solubilidade da butenafina foi encontrada em três excipientes óleos que são 

habitualmente usados na formulação de fármacos em sistema nanométrico, sendo eles: 

Peceol, Capryol 90 e Labrasol. Assim, com a construção de um diagrama de fases 

(Figura 7), foi possível avaliar as proporções de excipientes e quantidade de butenafina 

para a produção de um SNEDD líquido (labrasol 24%; capryol 51%, peceol 25%), 

capaz de diluir em água e com tamanho de partícula adequado (que foi estimado em 

88,4 nm). 

 

A Tabela 2 sumariza os resultados relacionados aos parâmetros físicos das 

nanoformulações produzidas com butenafina para uso oral, após o processo de 

pulverização. Nesse caso, verificou-se que as formulações F1 e F3, que contêm menor 

quantidade de SNEDD líquido (1:2), apresentaram ângulo de repouso de 

Design-Expert® Software

Component Coding: Actual

Particle size (MN)

Design Points

1735

101

X1 = A: labrasol

X2 = B: carpyol

X3 = C: peceol

A: labrasol
0,6

B: carpyol

0,8

C: peceol

0,8

0,2 0,2

0

Particle size (MN)

0

500

1000

2

2

2

2

Tamanho de partícula (nm) 

Figura 7 – Diagrama de fases: O tamanho de partícula das diferentes composições é 

representado nos retângulos brancos. Áreas azuis indicam um tamanho de partícula menor, 

enquanto áreas amarelas e vermelhas estão associadas a tamanhos maiores. 
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aproximadamente 20º, por outro lado, as formulações F2 e F4 apresentaram menor 

ângulo de repouso (~15 e 8º respectivamente). Em relação ao rendimento do processo 

de pulverização, observou-se que a F1 (Aerosil 200® na proporção 1:2) foi a mais 

rentável, seguida por F2 (1:3) F4 e F3 (ambas feitas com Aerosil R972®). A eficiência 

de encapsulação foi similar nas formulações F1, F2 e F4, e estimou-se ser superior a 

94%. A formulação F3 apresentou a menor eficiência de encapsulação (85,5%). 

 

Tabela 2 – Respostas dos parâmetros das nanoformulações de butenafina para tratamento oral 

 

A morfologia das quatro formulações foi observada usando microscopia 

eletrônica de varredura. Na Figura 8, pode-se observar que todas as formulações (F1, 

F2, F3 e F4) têm partículas do tipo microesferas, as quais contém nanoesferas. As 

nanoesferas seriam gotículas do SNEDD formulado, dentro das microesferas de sílica. 

A formulação 1 (Fig. 8A) apresenta menor composição de agregados, o que sugere 

maior liberação da sílica (aerosil), quando comparada com as outras formulações (F2, 

F3 e F4), as quais são mais agregadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formulação Ângulo de fluidez (º) 
Rendimento do 

processo (%) 

Eficiência de 

encapsulação (%) 

F1 19,10 ± 5,46 69,86 ± 1,64 94,00 ± 0,01 

F2 15,90 ± 3,08 59,23 ± 10,22 96,50 ± 2,47 

F3 20,60 ± 0,28 31,95 ± 1,34 85,50 ± 4,60 

F4 8,60 ± 1,56 47,4 ± 22,06 97,00 ± 2,12 
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Figura 8 – Fotomicrografias de microscopia eletrônica de varredura das formulações sólidas de 

SNEDD de butenafina A) Formulação 1; B) Formulação 2, C) Formulação 3 e D) Formulação 4. 

Barra representa 1 µm. 
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Os perfis de dissolução das formulações sólidas de butenafina foram realizados e 

meio que simula o pH gástrico (pH 1,2) (Figura 9). A dissolução máxima do fármaco da 

formulação 1 (F1) foi de aproximadamente 45% aos 60 minutos de reação. Por outro 

lado, verificou-se que as formulações F2, F3 e F4 tiveram aproximadamente 20% de 

butenafina liberada aos 60 min.   

 

 

6.2 – Avaliação do potencial antileishmania e da citotoxicidade (in vitro) das 

nanoformulações de butenafina produzidas para tratamento oral da leishmaniose 

 

Formas promastigotas e amastigotas de L. (L.) infantum foram cultivadas na 

presença das nanoformulações de butenafina (F1, F2, F3 e F4) para tratamento oral, por 

48 horas. Ao final deste período, foi avaliada a efetividade do tratamento com as 

nanoformulações, em comparação com as culturas não tratadas (controle positivo), 

tratadas com butenafina livre e tratadas com fármaco padrão (miltefosina).  

As nanoformulações de butenafina F1 e F4, apresentaram melhor eficácia contra 

promastigotas de L. (L.) infantum (Tabela 3), com concentrações efetivas 50% (CE50) de 

Figura 9 – Perfis de dissolução das formulações sólidas de SNEDD de butenafina em solução 

tampão de pH 1,2 (média % ± desvio). 
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24,38 ± 3,08 µg/mL e 23,48 ± 3,21 µg/mL, respectivamente, e índice de seletividade para 

formas promastigotas (SIp) estimados em 2,95 e 3,15, quando comparadas com as CE50 

de F2 (29,56 ± 3,03 µg/mL) e F3 (32,32 ± 3,26 µg/mL) e SIp de 1,37 e 3,09, 

respectivamente. 

Em relação às formas amastigotas de L. (L.) infantum, as nanoformulações F1 e 

F2, formuladas com Aerosil 200®, apresentaram CE50 estimadas em 71,78 ± 3,29 µg/mL 

e 223,0 ± 3,22 µg/mL, respectivamente, com índice de seletividade para formas 

amastigotas (SIa) 1,37 e 0,18. Enquanto as nanoformulações F3 e F4, formuladas com 

Aerosil R972®, demonstraram maior eficácia, com CE50 estimadas em 27,45 ± 2,97 

µg/mL e 8,26 ± 3,47 µg/mL, respectivamente, SIa 3,64 e 8,96.  

Além disso, F3 e F4 também apresentaram menor citotoxicidade, sendo as CC50 

≥ 100 para F3 e de 74,01 ± 3,07 para F4. A respeito da miltefosina, esse fármaco 

também apresentou efeito contra as formas promastigotas e amastigotas de L. (L.) 

infantum, exibindo CE50 de 7,30 ± 0,90 µg/mL e 5,60 ± 0,70 µg/mL, respectivamente, 

bem como citotoxicidade (CC50) de 51,50 ± 3,50 µg/mL levando a um SIp de 7,0 e SIa 

de 9,2. Esses valores são semelhantes aos documentados em estudos anteriores 

(SEIFERT, ESCOBAR e CROFT, 2010).  

 

Tabela 3 – Avaliação do potencial antileishmania e da citotoxicidade em macrófagos 

peritoneais de camundongos BALB/c, das nanoformulações de butenafina (F1-F4) e butenafina 

livre. 

Formulação 
CE50 (µg/mL) 

promastigotas 

CC50 (µg/mL) 

macrófagos 

CE50 (µg/mL) 

amastigotas 
SIp SIa 

F1 24,30 ± 3,08* 71,78 ± 3,29 52,22 ± 3,45 2,95 1,37 

F2 29,56 ± 3,03 40,45 ± 3,09 223,0  ± 3,22 1,37 0,18 

F3 32,32 ± 3,26 ≥ 100,00 27,45 ± 2,97* 3,09 3,64 

F4 23,48 ± 3,21* 74,01 ± 3,07 8,26 ± 3,47* 3,15 8,96 

Butenafina 31,74 ± 3,11 34,75 ± 3,57 37,62 ± 3,60 1,09 0,92 

Miltefosina 7,30 ± 0,90 51,50 ± 3,50 5,60 ± 0,70 7,05 9,20 

*p ≤ 0,05 comparados com a Butenafina. 
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6.3 – Estudo de absorção cutânea 

Os resultados obtidos (Tabela 4) indicam que as nanoformulações But-Gel e 

But-Snedd apresentaram um comportamento muito similar de permeação cutânea, uma 

vez que o fluxo delas foi maior em comparação à formulação But-Livre. O tempo de 

passagem destas formulações através da pele também foi inferior ao da But-Livre. As 

nanoformulações têm, portanto, uma maior permeabilidade e coeficiente de difusão do 

que a But-Livre.  

 

Tabela 4 – Parâmetros de absorção cutânea de butenafina (média e desvio, n= 3) 

* significância em comparação à But-Livre 

 

 

 

6.4 – Tamanho das lesões e carga parasitária  

Na Figura 10, é possível observar a progressão do tamanho de lesão dos grupos 

controle não tratados (infectado), dos grupos controle tratados com antimoniato de 

meglumina (Glu), dos grupos tratados com as diferentes formulações de butenafina 

(But-Snedd, But-Gel e But-Livre) e dos grupos tratados com os brancos (sem adição de 

butenafina) do nanogel e do SNEDD. Ao final do experimento, os animais tratados com 

But-Snedd, But-Gel, But-Livre e Glu apresentaram menor tamanho de lesão no ponto 

de inoculação dos parasitos quando comparados aos grupos: controle infectado não 

tratado e com os brancos do nanogel e do SNEDD. Ressalta-se que as diferentes 

formulações contendo butenafina tiveram eficácia similar ao tratamento intralesional 

com antimoniato de meglumina. 

Parâmetro But-Gel But-Snedd But-livre 

Fluxo (µg/cm2/h) 52,16 ± 2,73* 51,29 ± 0,34*   35,60 ± 12,10 

Tempo (min) 2,14 ± 0,01* 2,60 ± 0,01* 5,28 ± 0,01 

Permeabilidade (cm2/h) 5,22 ± 0,27* 5,13 ± 0,03* 3,56 ± 1,21 

Coeficiente de difusão (cm/h) 0,57 ± 0,03* 0,56 ± 0,01* 0,39 ± 0,27 
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 Em relação ao parasitismo cutâneo (Figura 11), observou-se que, em 

comparação ao grupo infectado não tratado e os grupos tratados com os brancos de 

SNEDD e nanogel, os tratamentos com as formulações contendo butenafina se 

mostraram eficazes (p< 0,05), sendo o nanogel (But-Gel) um dos mais eficientes, pois 

eliminou 92,1% do parasitismo cutâneo (p < 0,05), seguido da butenafina livre (85%). A 

Butenafina formulada a SNEDD apresentou menor eficácia (55%) na eliminação dos 

parasitos, em comparação a butenafina livre ou nanogel. Em adição, o antimoniato de 

meglumina (Glu), administrado intralesionalmente, eliminou 98% de parasitos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Tamanho de lesão dos animais infectados com L. (L.) amazonensis e tratados 

topicamente com butenafina livre (But-Livre) ou nanoencapsulada (But-Snedd e But-Gel) ou 

intralesionalmente com antimoniato de meglumina (Glu). O tamanho das lesões nos grupos 

tratados e no grupo controle infectado foi mensurado semanalmente durante a progressão da 

doença. Os resultados estão apresentados com a média e desvio padrão. *p < 0,05 em 

comparação ao grupo controle infectado. 
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No estudo histológico de biópsias das lesões dos animais (Figura 12), alterações 

histopatológicas mais significativas foram observadas na derme, caracterizadas pela 

presença de um infiltrado inflamatório caracterizado basicamente por células 

mononucleares e por parasitismo cutâneo (setas). O grupo infectado não tratado e o 

grupo tratado com o branco do nanogel (Fig. 12A e B) apresentaram um intenso e 

difuso infiltrado inflamatório e intenso parasitismo. Os grupos tratados com o branco do 

SNEDD e com But-Snedd (Fig. 12C e D) apresentaram infiltrado inflamatório e 

parasitismo moderado. Os grupos tratados com But-Gel, But-Livre e Glu (Fig. 12E, F e 

G) apresentaram infiltrado inflamatório moderado, porém o parasitismo de But-Livre 

foi discreto e de But-Gel e Glu foi raro, enquanto que o grupo saudável (não infectado) 

não apresentou processo inflamatório e parasitismo nulo. 

Figura 11 – Carga parasitária da pele de camundongos BALB/c infectados com L. (L.) 

amazonensis e tratados topicamente com os brancos das nanoencapsulações, com butenafina 

livre (But-Livre) ou nanoencapsulada a nanogel (But-Gel) ou SNEDD (But-Snedd) e 

intralesionalmente com o fármaco padrãoantimoniato de meglumina (Glu). Os resultados estão 

apresentados com a média e desvio padrão de três experimentos independentes contendo 5 

animais por grupo. *p < 0,05 
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Figura 12 – Fotomicrografias de cortes histológicos de biópsias das lesões dos animais 

infectados com (L.) (L.) amazonensis (exceto grupo saudável - H) evidenciando o parasitismo 

cutâneo na derme dos grupos infectado não tratado (A), tratados com o branco do nanogel (B); 

branco do SNEDD (C); But-Snedd (D); But-Gel (E), But-Livre (F) e Glu (G) — (HE × 400). 
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6.5 – Produção de citocinas e proliferação celular 

Quando comparados ao grupo controle infectado, os grupos tratados com 

nanogel de butenafina e butenafina livre revelaram significativo aumento dos níveis de 

IFN-γ (Figura 13A) e, apenas But-Gel apresentou aumentou significativo de IL-4 

(Figura 13B), por outro lado, o tratamento dos animais infectados intralesionalmente 

com antimoniato de meglumina levou a uma diminuição dos níveis de IFN-γ e IL-4.  

Os grupos tratados apenas com os brancos (excipientes), não apresentaram 

diferenças significativas de produção de citocinas quando comparados grupo controle 

infectado não tratado. 

Figura 13 – Quantificação de IFN-γ (A), IL-4 (B) da cultura de células extraídas dos linfonodos 

e estimuladas com antígeno total (AgT) de formas promastigotas de L. (L.) amazonensis (10 

µg/mL) durante 72h. *p < 0,05. 
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6.6 – Avaliação de alterações histológicas da pele nos animais tratados com 

butenafina livre ou nanoencapsulada e com o antimoniato de meglumina 

 

 Na análise de alterações histológicas da pele de animais não infectados (Figura 

14), nenhum grupo tratado com os brancos (Fig. 14B e C), formulações tópicas de 

butenafina nanoencapsulada (Fig. 14D e E) ou livre (Fig. 14F) apresentou alterações na 

epiderme ou na derme. Entretanto, o grupo tratado com antimoniato de meglumina, por 

via intradérmica, apresentou um processo inflamatório (Fig. 14G, seta) na derme, 

constituído basicamente por células mononucleares e polimorfonucleares. 
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Figura 14 – Fotomicrografias de cortes histológicos da pele de animais tratados apenas com 

solução veículo (grupo saudável – A), com o branco do nanogel (B), branco do SNEDD (C), 

But-Snedd (D); But-Gel (E), But-Livre (F) e Glu (G) — (HE × 200). 
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7. DISCUSSÃO 

 

Os tratamentos clássicos para leishmaniose, que se fundamentam principalmente 

nos antimoniais pentavalentes e na AmB, possuem uma série de efeitos colaterais como 

nefrotoxicidade, cardiotoxicidade, hepatotoxicidade, febre, problemas gastrointestinais e 

alguns raros casos de arritmias fatais ou mortes súbitas já foram relatados (AMATO et 

al. 1998), além de tratamentos relapsos e a indução de resistência parasitária (DUTRA 

et al., 2014), tornando a busca por novos alvos terapêuticos necessária. A esse respeito, 

estudos com o reposicionamento de fármacos têm apresentado interessantes resultados, 

uma vez que 30 % dos 51 novos tratamentos lançados comercialmente em 2009 foram 

originados de reposicionamento (GRAUL et al., 2010; TOBINICK, 2009). Os 

medicamentos atualmente utilizados no tratamento das leishmanioses são exemplos de 

reposição de fármacos, uma vez que os antimoniais eram originalmente utilizados como 

agentes eméticos, a AmB como um fármaco antimicótico e a própria miltefosina (o mais 

novo fármaco empregado na terapia) também foi caracterizado inicialmente como um 

fármaco anticâncer (SOTO e BERMAN, 2006) e posteriormente como agente 

antileishmania através de estudos de reposionamento de fármacos (FISCHER; VOSS; 

ENGEL, 2001; SOTO e SOTO, 2006; COSTA FILHO; LUCAS; SAMPAIO, 2008; 

COELHO et al., 2016). 

Com esse tipo de estratégia, alguns estudos têm demonstrado ser possível 

também o reposicionamento de fármacos antifúngicos nas leishmanioses, pois esses são 

capazes de inibir a formação de ergosterol em fungos e Leishmania sp., como exemplos 

os ensaios com itraconazol no tratamento de pacientes com lesões recentes realizados 

por Dogra e Saxena (1996); o estudo com cetoconazol desenvolvido por Salmanpour et 

al. (2001); os trabalhos realizados por Vannier-Santos et al. (1995), demonstraram que a 

terbinafina, medicamento antifúngico, apresentou eficiência in vitro contra as formas 

promastigotas e amastigotas de L. (L.) amazonensis. A terbinafina, assim como a 

butenafina, é um derivado da classe alilamina, cuja ação fungicida é mediada através da 

inibição da enzima esqualeno epoxidase, enzima chave para biossíntese do ergosterol, 

componente importante para a síntese da membrana celular em muitos fungos e 

Leishmania sp. (RYDER, 1992; LEYDEN, 1998).  
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Embora tenha eficiência in vitro, já foi demonstrado em animais experimentais 

que a terbinafina é ineficaz como agente terapêutico na leishmaniose (SAMPAIO et al., 

2003). Entretanto, a combinação de terbinafina com o antimoniato de meglumina no 

tratamento da leishmaniose cutânea humana, causada por L. (L.) tropica, foi mais 

efetiva que o grupo tratado apenas com o antimoniato (FARAJZADEH et al., 2016).  

Embora a terbinafina não apresente grande eficácia em estudos utilizando seres 

humanos infectados naturalmente, as diferenças estruturais dos fármacos antifúngicos 

podem ter efeitos terapêuticos completamente distintos na leishmaniose experimental ou 

mesmo humana. Os dados disponíveis demonstram que a esqualeno epoxidase de 

Leishmania pode ser um importante alvo para o desenvolvimento ou caracterização de 

inibidores mais específicos, tal como o fármaco cloridrato de butenafina que apresentou 

efetividade in vitro contra L. (L.) amazonensis e L. (V.) braziliensis (BEZERRA-

SOUZA et al., 2016) e os achados recentes de Yamamoto et al. (2018), em que os 

medicamentos antifúngicos fenticonazol, tioconazol e nistatina também apresentaram 

efeito in vitro contra as formas promastigotas e amastigotas de L. (L.) amazonensis, L. 

(V.) braziliensis e L. (L.) infantum. 

Assim, no presente estudo, objetivou-se avaliar a ação terapêutica da butenafina 

livre (solubilizada em DMSO), nanoencapsulada em gel e Snedd na leishmaniose 

tegumentar cutânea experimental e, além disso, considerando o fato de que tratamentos 

por via oral são relativamente mais fáceis, sistêmicos e convenientes que a 

administração intravenosa, realizamos um estudo para o desenvolvimento de uma 

nanoformulação de butenafina para tratamento oral de leishmaniose, incorporanda-a ao 

sistema de nanoformulação autoemulsificante (SNEDD) com maior biodisponibilidade 

e atividade antileishmania. 

Para avaliar a fração solúvel máxima da butenafina em diferentes veículos, 

foram realizados estudos de solubilidade. Por conseguinte, capryol 90, labrasol e peceol 

foram selecionados como óleo, surfactante e co-surfactante para os But-Snedd com 

tamanho de partícula adequado. Estes excipientes foram selecionados com base nos seus 

valores de Equilíbrio Hidrófilo Lipofílico (EHL) para garantir a produção nanoemulsões 

estáveis em fase aquosa e à temperatura ambiente.  

O diagrama de fases representado na Figura 7 mostra que a região maior indica a 

região de nanoemulsão. A região azul central indica melhor capacidade de auto-

nanoemulsificação. Neste contexto, o SNEDD líquido otimizado foi composto de 
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capryol 90, labrasol e peceol em uma relação de volume de 2:1:1 e produziu as menores 

e mais estáveis gotículas de nanoemulsão (88,4 nm). Essas pequenas gotículas 

proporcionam uma grande área de superfície interfacial para a liberação e absorção do 

fármaco pelo transporte intestinal e linfático de medicamentos (IBRAHIM et al., 2012). 

As formulações de But-Snedds líquido foram então solidificadas com método de 

secagem por pulverização. As formulações de aerosil 200 apresentaram melhor 

rendimento do que as formulações de Aerosil R972®, isto é provavelmente devido à 

característica hidrofóbica do Aerosil R972® juntamente com o caráter hidrofóbico da 

butenafina. O ângulo de repouso também foi medido para avaliar a fluidez de pó 

(Tabela 2). Todas as formulações apresentaram valores de ângulo abaixo de 20º, 

indicando, portanto, excelente fluidez (USP, 2006) Esta é uma propriedade crítica que 

afeta o processamento farmacêutico, especialmente na pré-formulação e 

desenvolvimento de formas farmacêuticas sólidas orais, pois quanto mais fluído mais 

ele favorece a uniformidade de peso, bem como permite a obtenção de comprimidos 

com propriedades físico-químicas mais consistentes, além de obter maior eficiência da 

formulação (GOH, HENG e LIEW, 2018).  

O carregamento ou encapsulação de fármacos, que é um parâmetro importante 

dos nanomedicamentos, está intimamente relacionado ao metabolismo de fármacos, 

efeitos colaterais assim como seus efeitos terapêuticos (SHEN et al., 2017). As 

respostas deste parâmetro apresentaram altas porcentagens, sugerindo que a quantidade 

de butenafina é bem retida pelas nanopartículas. 

Estas formulações foram expostas a um teste de dissolução, em meio simulando 

o pH gástrico de 1,2, numa tentativa de mimetizar as condições in vivo. Aos 60 minutos, 

45% da formulação F1 permaneceu solubilizada e sem precipitação, em contrapartida, 

as formulações F2, F3 e F4 formaram dispersões turvas e precipitaram a 60 min. Essa 

diferença foi provavelmente devida a fatores de composição, como as formulações F2, 

F3 e F4, que apresentam maior quantidade de compostos lipídicos, podendo dificultar a 

liberação do composto ativo (HUMBERSTONE; CHARMAN, 1997).   

Ao analisar a morfologia das quatro formulações, observou-se que a formulação 

F1 apresentou menor composição de agregados, o que sugere maior capacidade do 

fármaco em se liberar da sílica (aerosil) do que as outras formulações (F2, F3 e F4), que 

apresentaram um perfil mais agregado ao aerosil. Esta análise foi consistente com a 

obtida no estudo de dissolução discutido anteriormente, evidenciando que a 
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nanoformulação 1 (F1) de But-Snedd se dissolve e se libera melhor do aerosil do que as 

demais nanoformulações.  

Em consideração aos estudos in vitro das quatro nanoformulações contra formas 

promastigotas e amastigotas (L.) (L.) infantum e na avaliação citotóxica em macrófagos 

peritoneais de camundongos BALB/c, as nanoformulações de butenafina F3 e F4 

mostraram-se eficazes, com baixa citotoxidade e boa seletividade contra os parasitos, 

além de mais eficazes do que a butenafina livre (BEZERRA-SOUZA et al., 2019). 

Sendo que as formulações F3 e F4, que apresentaram baixa liberação no simulador de 

pH fisiológico, foram menos tóxicas aos macrófagos e mais efetivas contra as formas 

amastigotas. Ambas as formulações foram preparadas com Aerosil R972®, entretanto se 

a boa eficácia delas foi implusionada pelo excipiente em sílica (aerosil) em conjunto 

com sua hidrofobicidade, que pode melhorar captação de partículas pelos macrófagos, 

em comparação com partículas com superfície hidrofílica (SERRANO et al., 2013) não 

está claro e mais estudos precisam ser feitos.  

No entanto, quando os resultados são considerados em conjunto, é mais provável 

que a formulação F1 seja um sólido promissor à nanomedicina para o tratamento de LV, 

pois mantém características para maior solubilização e absorção oral, bem como 

apresentou atividade antileishmania em promastigotas e amastigotas de L. (L.) infantum. 

Uma das principais características relacionadas às formulações tópicas está 

relacionada à absorção cutânea da molécula desejada (KAUR et al., 2018). Em relação à 

butenafina nanoencapsulada em nanogel e SNEDD (But-Gel e But-Snedd), verificou-se 

que essas formulações têm melhor capacidade de distribuição do fármaco e difusão 

rápida na pele, quando comparadas com But-Livre. Segundo Morrow et al. (2007), a 

penetração dérmica de fármacos encapsulados em nanoestruturas é maior em 

comparação à penetração dérmica do ativo livre, devido às interações dos lipídeos da 

nanoformulação com os lipídeos da pele juntamente com o pequeno tamanho das 

partículas.  

Na avaliação da eficácia terapêutica da butenafina livre (solubilizada em 

DMSO), nanoencapsulada em gel e SNEDD na leishmaniose tegumentar cutânea 

experimental, camundongos BALB/c infectados com L. (L.) amazonensis foram 

submetidos ao tratamento com diferentes formulações contendo butenafina e 

apresentaram menor tamanho de lesão no local da infecção, e quando comparados aos 
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animais tratados com antimoniato de meglumina (Glu), não houve diferença no tamanho 

médio das lesões.  

Além disso, verificou-se que os animais tratados com butenafina livre ou 

nanoformulada apresentaram menores cargas parasitárias, sendo que o grupo tratado 

com a nanoformulação em gel de butenafina teve um decréscimo de 92% do parasitismo 

cutâneo. O grupo tratado intralesionalmente com antimoniato de meglumina apresentou 

eficácia na eliminação de 98% dos parasitos. Esses dados são semelhantes aos achados 

de Wijnant et al. (2018), no tratamento de camundongos BALB/c infectados com L. (L.) 

major e tratados com Fungisome®, uma formulação alternativa de anfotericina 

lipossomal desenvolvida e comercializada desde 2003 na Índia (SANATH et al., 2005), 

que apresentou reduções significativas no tamanho da lesão de animais tratados com 5 

mg/kg e 10 mg/kg. 

No estudo histológico, também foi possível verificar a redução da carga 

parasitária dos grupos But-Gel e Glu, associada a um processo inflamatório moderado.  

As células predominantes nos infiltrados inflamatórios de cada grupo, foram os 

linfócitos, seguidos pelos macrófagos, os quais albergavam poucas formas amastigotas, 

sugerindo sua ativação durante a infecção (KAYE; SCOTT, 2011; LIU). 

O estudo de produção de citocinas de células isoladas de linfonodos, sugere que 

somente a butenafina livre e formulada a nanogel estimularam a resposta imune celular 

dos animais, havendo aumento significativo na produção de IFN-γ, e, além disso, o 

grupo But-Gel também apresentou aumento significativo na produção de IL-4, o que 

indica que este grupo apresentou uma resposta imune celular mista (Th1 e Th2). Por 

outro lado, verificou-se que os animais tratados com antimoniato de meglumina (Glu) 

não produziram IFN-γ ou IL-4. 

Para Lykens et al. (2010), a resposta imune celular mista é um dos principais 

fatores que determinam o desenvolvimento ou o controle da doença, particularmente 

porque o IFN-γ é um importante marcador de resistência, enquanto a de IL-4 é um 

marcador de suscetibilidade da infecção, e que pode levar à regulação do efeito 

inflamatório de IFN-γ. No entanto, os animais tratados com But-Gel produziram 

menores níveis de IL-4 quando comparado ao IFN-γ, sugerindo que adicionalmente ao 

efeito antileishmania da butenafina (BEZERRA-SOUZA et al., 2016) a estimulação de 

uma resposta Th1 pode ativar macrófagos auxiliando a ação antileishmania da 
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butenafina, entretanto o aumento dos níveis de IL-4 pode estar associado à manutenção 

de baixos números de parasitos no sítio da infecção.  

No estudo histológico da pele de animais saudáveis tratados com But-Snedd, 

But-Gel e But-Livre, nenhum animal desses grupos apresentou alterações na epiderme 

ou na derme. Por outro lado, animais tratados com injeções subcutâneas de antimoniato 

de meglumina apresentaram um processo inflamatório na derme constituído por células 

mononucleares e polimorfonucleares.  

No estudo de Córdoba et al. (2012), foram relatadas reações locais ao tratamento 

intralesional com antimoniato de meglumina em nove pacientes e os autores 

consideraram que a hipersensibilidade tipo IV pode estar envolvida a essas reações. 

Além disso, os autores afirmam que a frequência das reações cutâneas ao Glucantime® 

provavelmente está subestimada devido à subnotificação. 

Como demonstrado nesse estudo, dadas as questões da atual terapia da 

leishmaniose, com o uso de melhores ferramentas habilitadas pela nanotecnologia, é 

possível abrir um caminho para novas opções de tratamento e melhores taxas de sucesso 

terapêutico.  
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8. CONCLUSÃO 

 

Os dados do estudo de produção do SNEDD de butenafina para tratamento oral 

sugerem que formulações F1, F3 e F4 apresentam potencial para um estudo in vivo 

relacionado à eficácia da butenafina por via oral no tratamento das leishmanioses; 

No teste de absorção cutânea, verificou-se que a butenafina nanoencapsulada 

(But-Gel e But-Snedd) apresenta melhor capacidade de difusão de fármaco através pele, 

em comparação à But-Livre; 

Os animais tratados com a butenafina nanoencapsulada (But-Gel e But-Snedd) 

ou livre (But-Livre) apresentaram menor tamanho de lesão e diminuição da carga 

parasitária, em comparação ao grupo controle infectado não tratado, e este resultado foi 

similar àquele dos animais tratados com antimoniato de meglumina (Glu) por via 

intralesional; 

No estudo histológico, nas análises do parasitismo cutâneo na derme, também 

foi possível verificar a redução da carga parasitária desses grupos, caracterizada de 

moderado e difuso infiltrado inflamatório; 

A análise da resposta imune celular dos animais, avaliada através do 

sobrenadante de células mononucleares de linfonodos, demonstrou que animais tratados 

com butenafina livre (But-Livre) apresentaram aumento na produção de IFN-γ, 

enquanto que os animais tratados com a butenafina nanoencapsulada em nanogel (But-

Gel) apresentaram resposta mista (Th1 e Th2), 

No estudo histológico da pele de animais saudáveis tratados com butenafina 

nanoencapsulada ou livre não apresentaram alterações na epiderme ou na derme, 

enquanto que animais tratados com injeções intradérmicas de antimoniato de 

meglumina apresentaram um processo inflamatório na pele. 

 Tomados em conjunto, esses dados preliminares sugerem que o 

reposicionamento do cloridrato de butenafina pode ser uma alternativa para o 

tratamento de leishmaniose. 
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1 – Comissão de Ética no uso de Animais da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (CEUA-FMSUP) 
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2 – Comissão de Ética no uso de Animais do Instituto de Medicina Tropical 

de São Paulo (CEUA-IMT) 
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3 – Artigo publicado no período do mestrado 
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