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Prefácio

Eis que inicio esse prefácio com a frase: 

“A mente avança até o ponto onde pode chegar; 
mas depois passa para uma dimensão superior, 
sem saber como lá chegou. Todas as grandes desco-
bertas realizaram esse salto.”

(Albert Einstein)

Recebi o convite dos autores com muita alegria e me senti honrada 
em delinear sobre a obra dos meus amigos e jovens escritores que 
se debruçaram nesse exemplar para contribuir no avanço e salto da 
ciência relacionado a uma das cinco doenças tropicais negligenciadas 
no Brasil, a esquistossomose, por meio do estudo do aceturato de di-
minazeno como droga antiparasitária à Schistosoma mansoni. 

As DTNs (doenças tropicais negligenciadas) afetam principalmente 
a parte da população mundial mais pobre. O Brasil, por sua vez, apre-
senta queda em investimentos nas cinco DTNs definidas pelo Ministé-
rio da Saúde como prioritárias, dentre elas a esquistossomose. Todo 
esse panorama ocorre devido o tratamento das DTNs impor muitos 
encargos financeiros e, por isso, existir pouco incentivo no mercado 
privado para desenvolver novos tratamentos. Aliado a esse fato, as 
indústrias farmacêuticas também resistem em fazer investimentos 
devido ao valor de mercado dos medicamentos ser baixo e porque os 
afetados não podem pagar pelos mesmos.

O aceturato de diminazeno (C14H15N7.2C4H7NO3) é uma diamidina 
aromática desenvolvido a mais de quatro décadas e que tem sido co-
mercializado até hoje para o controle da tripanossomíase. Por outro 
lado, nos últimos anos, este composto tripanocida tem sido extensi-
vamente estudado com relação ao seu potencial terapêutico e, con-
sequentemente, tem despertado o interesse para o desenvolvimento 
de novas pesquisas. O aceturato de diminazeno tem propriedades 
leishimanicida, amebicida e a capacidade de atuar sobre o sistema 
de renina angiotensina (SRA) pela ativação da enzima conversora da 
angiotensina II (ECA II). E assim, considerou-se a continuidade do 
estudo no tocante ao seu potencial farmacológico.



Apesar de vários medicamentos disponíveis, apenas um tem sido 
escolhido para o tratamento da esquistossomose: o praziquantel. Por-
tanto, sabendo da necessidade de novas drogas que possam ser utiliza-
das para o tratamento das DTNs, especificamente a esquistossomose, 
realizou-se essa obra intitulada “Agente antiparasitário aceturato 
de diminazeno: uma análise de sua toxicidade e atividade anti-S-
chistosoma mansoni não clínica”.

O livro é subdividido em quatro tópicos e considerações finais em 
relação à pesquisa desenvolvida sobre a droga supracitada. No primei-
ro tópico os autores realizaram uma revisão de literatura sobre a es-
quistossomose no tocante ao ciclo de transmissão, manifestação clínica 
e fases da doença, assim como o estresse oxidativo gerado pela doença 
e necessidade de novos medicamentos; no segundo e terceiro tópicos  
a obra aborda as propriedades farmacológicas já conhecidas do ace-
turato de diminazeno, assim como a avaliação da sua toxicidade não 
clínica; e, como arremate da obra, no quarto tópico há abordagem da 
diamidina aromática em estudo com atividade esquistomicida in vitro.   

A leitura do livro também proporcionará o seu conhecimento 
sobre a avaliação da toxicidade aguda do aceturato de diminazeno 
em dose única por via oral e intraperitoneal em camundongos Swiss 
e os parâmetros fisiológicos, bioquímicos, hematológicos e alterações 
no comportamento. Além da determinação da toxicidade em Artemia 
salina, capacidade hemolítica em eritrócitos de ratos e antioxidante 
in vitro. 

Portanto, a descoberta de novos medicamentos exige investimen-
tos e grandes esforços por parte das indústrias farmacêuticas, mas 
os laboratórios acadêmicos por meio de parcerias estão se tornando 
cada vez mais ativos nos esforços pelo desenvolvimento de novas 
pesquisas para o tratamento de doenças que afetam as populações 
mais vulneráveis do mundo.

Os estudos e a luta contra as doenças tropicais negligenciadas 
devem ser contínuos.

Aprecie a Leitura!

Mirna Luciano de Gois da Silva
Bióloga – Dra em Biotecnologia pela Universidade Federal do Piauí
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Apresentação 

Para a indústria farmacêutica, um dos maiores desafios continua 
sendo o desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento de 
uma variedade de doenças. Assim, um grande esforço da indústria 
para o desenvolvimento de novos medicamentos está sendo feito em 
colaboração com parcerias acadêmicas e a razão para a implantação 
dessas parcerias decorre da constatação de que, apesar de grandes 
investimentos nas últimas décadas, o número de novos medicamentos 
que chegam ao mercado permanece estável a um custo extremamente 
alto de investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), particu-
larmente para o tratamento das doenças consideradas negligenciadas.

As Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) afetam mais de 1 
bilhão de pessoas em todo o mundo e são responsáveis pela morte de 
milhões de pessoas anualmente (Figura 1). As DTNs apresentam várias 
características em comum e as mais conhecidas são a pobreza, a falta 
de saneamento básico e de serviços de saúde adequados. Dentre as 
DTNs mais prevalentes e que causam alta mortalidade e morbidade no 
mundo, podem ser citadas a filariose linfática, a malária, a oncocer-
cose, a ascaridíase, a leishmaniose e a esquistossomose (bilharzíase), 
doenças que necessitam urgentemente de novos medicamentos.

Figura 1: DTNs com o número estimado de pessoas infectadas,  
mortes e áreas afetadas.

DTNs

Ascaridíase

Ancilostomose

Esquistossomose

Malária

Filariose linfática

Oncocercose

Leishmaniose

Ásia, África e América Latina

Pessoas em risco a nível Global Mortes

807 milhões

600 milhões

749 milhões

216 milhões

120 milhões

37 milhões

12 milhões

10,5 milhões

22,1 milhões

0,5 milhões

0,6 milhões

5,8 milhões

0,5 milhões

2,3 milhões

Fonte: Fenwick (2012).
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O tratamento das DTNs impõe muitos encargos financeiros e por 
isso existe pouco incentivo no mercado privado para desenvolver no-
vos tratamentos, sendo exatamente um problema fundamental como 
induzir as empresas farmacêuticas a investirem em P&D para novos 
medicamentos. A falta de investimentos ocorre porque a maioria das 
DTNs afeta principalmente a parte da população mundial mais pobre e 
mesmo havendo uma demanda em potencial para novos medicamen-
tos, de acordo com os números de pessoas infectadas e que estão em 
risco, as indústrias farmacêuticas resistem em fazer investimentos, 
já que o valor de mercado dos medicamentos é baixo e as pessoas 
afetadas não podem pagar pelos medicamentos.

Como dito anteriormente, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o 
mundo são afetadas pelas tradicionais DTNs e a descoberta de novos 
medicamentos exige investimentos e grandes esforços por parte das 
indústrias farmacêuticas. No entanto, os laboratórios acadêmicos por 
meio de parcerias, estão se tornando cada vez mais ativos nos esforços 
pelo desenvolvimento de novas pesquisas para o tratamento de doen-
ças que afetam as populações mais vulneráveis   do mundo.

Com relação às DTNs abordadas na Figura 1, a esquistossomose 
está entre as mais prevalentes e prejudiciais no mundo, é causada por 
helmintos do gênero Schistosoma, o que ameaça aproximadamente 
749 milhões de pessoas (OMS, 2014). Apesar dos vários medicamentos 
disponíveis, apenas um tem sido escolhido para o tratamento da es-
quistossomose: o praziquantel. Portanto, sabendo da necessidade de 
novas drogas que possam ser utilizadas para o tratamento das DTNs, 
especificamente a esquistossomose, uma das principais justificativas 
para o estudo que norteou esta obra consiste em destacar o potencial 
quimioterapêutico do aceturato de diminazeno contra S. mansoni.

Referências
FENWICK, A. The global burden of neglected tropical diseases. Public 
Health, v. 126, n. 3, p. 233-236, 2012. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). Schistosomiasis. Dispo-
nível em: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs115/en/. Acesso 
em: 9  jun. 2019.
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1. Esquistossomose:  
uma revisão de literatura

1.1 O parasita S. mansoni Sambon

A classificação taxonômica da espécie S. mansoni (WEBSTER; 
LITTLEWOOD, 2012) está sumarizada na Figura 1.

Figura 1: Taxonomia do verme S. mansoni.

Eucarioto

Domínio

Animal

Reino

Platelminto

Filo

Trematódeo

Classe

Digenea

Subclasse

Strigeiformes

Ordem

Esquistosso-
mídeo

Família

Schistosoma

Gênero

mansoni

Espécie

Taxonomia

Fonte: Autoria própria.

Os vermes adultos de S. mansoni (Figura 2) são macroscopica-
mente visíveis como um corpo branco/acinzentado, cilíndrico e de 
aproximadamente 1cm de comprimento. São digenéticos (providos 
de duas ventosas), sexuados, com uma ventosa oral na extremidade 
anterior e, a uma pequena distância desta, a ventosa ventral, também 
denominada acetábulo. Os vermes também apresentam um tegumento 
complexo constituído de uma membrana heptalaminar, um sistema 
digestivo que tem início com a ventosa oral através do esôfago e órgãos 
reprodutivos (GRYSEELS et al., 2006).

Esses vermes se alimentam de células do sangue e globulinas, as 
quais digerem em um trato intestinal cego e os detritos regurgitados 

15 



na corrente sanguínea do hospedeiro definitivo (THÉTIOT-LAURENT 
et al., 2013). O metabolismo anaeróbico serve principalmente para os 
movimentos dos Schistosoma machos e a produção de ovos das fêmeas 
(VAN OORDT et al., 1985; EL-ANSARY, 2003).

Figura 2: Morfologia do verme S. mansoni.

Fonte: Museu de História Natural de Londres.

A infecção pelo verme parasita da esquistossomose (S. mansoni) exi-
ge principalmente contato com água doce por meio do qual as formas 
larvais móveis emergem de hospedeiros intermediários e penetram 
na pele do hospedeiro definitivo, como uma etapa inicial do seu ciclo 
e para um novo processo de transmissão (MCKERROW; SALTER, 2002; 
MITTA et al., 2012).

1.2 Ciclo de transmissão

O ciclo de transmissão do S. mansoni está resumidamente demons-
trado na Figura 3. Os vermes fêmeas produzem centenas de ovos por 
dia e em cada ovo é encontrado uma larva ciliada (miracídio) que 
segrega enzimas proteolíticas para facilitar que os ovos migrem dos 
vasos sanguíneos para o interior do lúmen intestinal (CLERINX; VAN 
GOMPEL, 2011; THÉTIOT-LAURENT et al., 2013). Em sua maioria os 
ovos são levados pela corrente sanguínea ou presos em tecidos, mas até 
um terço, eventualmente, são excretados com a urina ou fezes. Se um 
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ovo entra em contato com a água, os miracídios escapam e usam seus 
cílios para nadar ao redor em busca de um hospedeiro intermediário 
adequado (BUSTINDUY; KING, 2014; COLLEY et al., 2014). Os caramujos 
da família Planorbidae e do gênero Biomphalaria (B. glabrata, B. tena-
gophila, B. straminea) são exemplos de hospedeiros intermediários.

Figura 3: Ciclo de transmissão de S. mansoni.

Miracídio

Caramujo

Cercária

S. mansoni

Fonte: Autoria própria.

O miracídio penetra no caramujo do gênero Biomphalaria para o 
seu desenvolvimento ao longo de um período de 4 a 6 semanas em 
esporocistos multicelulares. Após sofrer várias divisões, origina grande 
quantidade de larvas denominadas cercária, que possuem uma grande 
cabeça com características embrionárias dos Schistosoma adultos e 
uma cauda bifurcada (Figura 3) (BUSTINDUY; KING, 2014). As cercárias 
saem do corpo do molusco às centenas sob o estímulo da luz e podem 
permanecer na água por até 72 horas. 
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Quando há o contato com a pele humana, as cercárias penetram na 
derme perdendo a cauda e originando esquitossômulos, os quais mi-
gram pelo sangue para o coração, pulmões, fígado e veias mesentéricas 
(BUSTINDUY; KING, 2014; ROSE et al., 2014). Nesses órgãos, os esquitossô-
mulos amadurecem em 4 a 6 semanas após a penetração, e nas veias me-
sentéricas acontecem as etapas de cópula seguidas pela oviposição (EL  
RIDI; TALLIMA, 2013). Depois dessas etapas, o ciclo é iniciado novamen-
te dando continuidade às manifestações clínicas da esquistossomose.

1.3 Manifestações clínicas

As consequências das manifestações clínicas ocasionadas pelo 
parasita S. mansoni dependem do tempo da infecção e podem ser 
classificadas principalmente como manifestações clínicas aguda e 
crônica (Figura 4) (ANTHONY; RAMM; MCMANUS, 2012).

Figura 4: Representação esquemática das manifestações clínicas aguda e crônica 
ocasionadas pelo parasita S. mansoni.

IL (interleucinas), INF-γ (interferon gama), Th (Célula T auxiliar). 

Fonte: Autoria própria.
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1.4 Fase aguda da esquistossomose

Apesar da fase aguda da esquistossomose ser geralmente assinto-
mática, manifestações clínicas após 6 horas de ter ocorrido a infecção 
podem aparecer. As manifestações mais comuns são hipersensibilida-
de sistêmica caracterizada por febre, sensação de mal-estar, calafrios, 
fraqueza, caquexia, cefaleia, náuseas, vômitos, urticária, diarreia, 
hepatomegalia, esplenomegalia e prostração muscular (Figura 4) 
(PAVLIN; KOZARSKY; CETRON, 2012). A fase aguda na infecção ocasio-
nada pelo parasita S. mansoni ocorre principalmente em pessoas que 
visitaram uma região endêmica sem ter tido qualquer contato prévio 
com o parasita da esquistossomose (CALDAS et al., 2008; BARSOUM; 
ESMAT; EL-BAZ, 2012).

A transição da fase aguda para crônica é consequência da resposta 
imune do hospedeiro definitivo contra ovos retidos em tecidos intesti-
nais e hepáticos que segregam enzimas e outros produtos tóxicos, os 
quais provocam intensas respostas inflamatórias iniciando a formação 
de granulomas (COLLEY et al., 2014).

1.5 Fase crônica da esquistossomose

Durante a fase inicial da infecção (Figura 4), há um tipo de célula T 
que inicia uma resposta auxiliar (Th1) induzida pelas fases migratórias 
dos vermes adultos e consequente substituição por Th2 resultante da 
liberação de ovos que ocorrem entre 4 a 6 semanas após a infecção. 
Desta forma, uma reação granulomatosa envolvendo células mono-
nucleares, eosinófilos e neutrófilos é iniciada com o desenvolvimento 
de sintomas como dor abdominal, diarreia e sangue nas fezes (OLI-
VEIRA-PRADO et al., 2012). Com o desenvolvimento do granuloma, as 
fibras de colágeno e fibroblastos vão aumentando em quantidade até 
ocasionar a fibrose. Esta fibrose é mediada pelas interleucinas (IL-
13), que são o principal produto da resposta Th2 (BURKE et al., 2009; 
ANTHONY; RAMM; MCMANUS, 2012). 

Em reações inflamatórias no fígado para esquistossomose he-
patoesplênica, uma característica fundamental da infecção crônica, 
manifestações clínicas podem ocorrer dentro de poucas semanas para 
infecções intensas   ou em muitos anos após infecções de menor inten-
sidade. A inflamação crônica produz lesões fibróticas, que por sua vez 
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obstruem progressivamente o fluxo sanguíneo no fígado resultando na 
hipertensão portal, pode levar ao alargamento das artérias hepáticas 
e as varizes esofágicas associadas podem ser rompidas ocasionando 
perda de sangue e consequentemente choque hemorrágico (DIAS et al., 
2013). Como já abordado, a gravidade da esquistossomose depende da 
intensidade e da duração da infecção, mas evidência recente sugere 
que a presença de infecção por si só determina a morbidade (CHAN; 
SHOWLER; BOGGILD, 2012).

Além disso, já é sugerido o envolvimento do estresse oxidativo em 
várias patologias da esquistossomose, não podendo ser descartado 
o desequilíbrio redox durante o estabelecimento das manifestações 
clínicas da esquistossomose.

1.6 Esquistossomose e o estresse oxidativo

O estresse oxidativo é caracterizado pela produção desequilibra-
da e prolongada de espécies reativas derivadas de oxigênio (EROs) e 
nitrogênio (ERNs) que provocam danos em várias biomoléculas (DNA, 
proteínas, lipídeos da membrana celular) e, por isso, estão associadas 
com o desenvolvimento de uma ampla variedade de patologias (HAL-
LIWELL, 1991).  

Assim, sabendo do importante papel do estresse oxidativo nos 
mecanismos moleculares subjacentes ao aparecimento e/ou progres-
são de várias doenças, o mesmo estresse oxidativo desempenha um 
papel importante na esquistossomose e os principais órgãos afetados 
durante o curso da doenças são fígado, rins e baço, os quais são deslo-
cados para um estado pró-oxidante devido ao aumento da atividade da 
peroxidase dos eosinófilos e desequilíbrio nos mecanismos de defesa 
antioxidante (OLIVEIRA et al., 2013).
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Figura 5: Esquistossomose e os danos oxidativos em vários órgãos.
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Fonte: Autoria própria.

Vários estudos já desenvolvidos indicaram uma relação entre 
o estresse oxidativo e danos oxidativos a vários tecidos no decurso 
da esquistossomose (LA FLAMME et al., 2001; FACUNDO et al., 2004; 
OLIVEIRA et al., 2013). Como representado pela Figura 5, o estresse 
oxidativo durante a esquistossomose está associado à liberação de 
radicais livres e perturbação no sistema antioxidante celular. Desta 
forma, a busca por novos compostos com potencial antioxidante é de 
grande interesse para um possível tratamento de várias condições 
patofisiológicas da esquistossomose.

O praziquantel (PZQ) é o principal agente quimioterápico utiliza-
do para o tratamento da esquistossomose e a literatura sugere que o 
tratamento desta doença pode ser feito utilizando o PZQ simultâneo 
com outros compostos com potencial antioxidante, o que reforça a 
relação entre estresse oxidativo e a esquistossomose. Por exemplo, o 
tratamento simultâneo com PZQ e silimarina mostrou que o estresse 
oxidativo induzido pela esquistossomose foi controlado pela inibição 
da geração de superóxido, peroxidação lipídica e estimulação da sín-
tese de GSH (VELEBNÝ; HRČKOVA; KÖNIGOVÁ, 2010).

A esquistossomose continua sendo uma das doenças mais prevalen-
tes no mundo e, apesar de décadas de esforços para o tratamento por 
meio de agentes quimioterápicos desde de 1980, a doença continua a 
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persistir afetando milhões de pessoas (Figura 6). Consequentemente, a 
esquistossomose está entre as principais doenças tropicais negligencia-
das, sendo considerada a segunda doença parasitária mais importante 
no mundo em termos de impacto sobre a saúde pública (OMS, 2014a).

1.7 Esquistossomose e a necessidade  
de novos medicamentos

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o problema de saúde 
resultante da esquistossomose está estimado em 249 milhões de pessoas 
infectadas em 77 países, provocando a morte de aproximadamente 500 
mil pessoas por ano (OMS, 2014a). Segundo King (2010), o número de pes-
soas com esquistossomose pode ser quase o dobro das estimativas atuais, 
chegando a afetar de 391 a 587 milhões de pessoas em todo o mundo. 

Mais de 700 milhões de pessoas estão atualmente em risco de de-
senvolver a esquistossomose e os helmintos parasitas das espécies S. 
mansoni, S. haematobium, S. japonicum, S. mekongi e S. intercalatum 
são os principais agentes causadores desta doença (EL RIDI et al., 2013; 
REIS et al., 2014). Dentre as espécies de parasitas do gênero Schistosoma 
abordado, o S. mansoni com uma ampla distribuição geográfica (África,  
América do Sul, Caribe e Oriente Médio) é considerado um dos princi-
pais parasitas por infectar milhões de pessoas (ROLLINSON et al., 2013).

Figura 6: Distribuição da prevalência da esquistossomose em nível mundial.

Fonte: Programa de controle da esquistossomose. Organização Mundial de Saúde, Observatório 

Global de Saúde (2012).
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No Brasil é estimado que aproximadamente 25 milhões de pessoas 
estão em risco de infecção, 7 milhões estão infectadas e localizadas 
principalmente em áreas endêmicas distribuídas em 9 estados, tornan-
do o Brasil o país mais afetado por este tipo de doença nas Américas 
(Figura 6 e Figura 8) (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2014; SCHOLTE et al., 
2014). É importante destacar que, em 2011, o Brasil teve apenas 26.677 
pessoas tratadas em 22 estados, o que representa uma diminuição 
de 35% no número de pessoas tratadas a partir do ano de referência 
anterior (39.866) (OMS, 2013) (Figura 7). Em 2012 foi observado um 
pequeno aumento de 26.677 para 27.178 pessoas tratadas (OMS, 2014b), 
o que é considerado um pequeno avanço diante da quantidade de 
pessoas atualmente infectadas com o parasita S. mansoni e que vivem 
em áreas endêmicas no Brasil. 

Como demonstrado na Figura 8, as áreas com foco da esquistosso-
mose abrangem vários estados e a doença pode ocorrer de forma en-
dêmica em Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Sergipe, Espírito Santo e Minas Gerais. Esta doença também abrange 
os estados do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e no Distrito Federal.

Desde de 1980, a Organização Mundial de Saúde recomenda vá-
rias estratégias de controle da esquistossomose em seres humanos e 
uma delas aborda a quimioterapia, que tem sido a principal estraté-
gia. A quimioterapia para esquistossomose humana é tomar drogas 
esquistossomicidas para a prevenção da morbidade na população de 
alto risco (quimioprofilaxia) e para o tratamento dos pacientes para 
eliminação de vermes adultos, cujos ovos depositados nos tecidos hu-
manos (fígado e parede intestinal) é a causa de várias manifestações 
clínicas da doença (Figura 4).

23 



Figura 7: Número de pessoas tratadas no Brasil (2006-2012).
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Figura 8: Distribuição da prevalência da esquistossomose no Brasil (2005-2009).

Fonte: Scholte et al. (2014).
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Como ainda não existe uma vacina em uso contra o parasita 
causador da esquistossomose, o principal tratamento (taxa de cura) 
quimioterápico contra algumas espécies do gênero Schistosoma que 
infectam os seres humanos (S. mansoni, S. haematobium, S. japoni-
cum, S. intercalatum e S. Mekongi) tem sido realizado pelo uso de PZQ 
(40mg/kg), sendo este um fármaco com características de baixo custo, 
excelente tolerabilidade, poucos efeitos colaterais e administração 
simples (GEARY et al., 2010; DANSO-APPIAH et al., 2013; STOTHARD 
et al., 2013). O PZQ (Figura 9) é quimicamente denominado como 
(±)-2ciclo-hexilcarbonil-1,2,3,6,7,11b–hexa–hidro-4H-pirazino[2,1-a]
isoquinolin-4-ona e é um composto sintetizado e comercializado como 
uma mistura racêmica (Figura 9). A espécie enantiomérica (R)-PZQ é 
a que possui efeito antiesquistossomose (WANG et al., 2014).

Figura 9: Estruturas químicas dos dois componentes do PZQ (mistura racêmica).
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Fonte: Autoria própria.

O pirazinoisoquinolina PZQ apresenta atividade apenas contra as 
formas adultas das espécies do gênero Schistosoma e, apesar de ser 
uma droga com mais de 20 anos de uso, o seu exato alvo molecular 
permance desconhecido. Vários estudos já realizados sugerem que este 
composto induz alterações na manutenção da homeostase celular dos 
íons cálcio (Ca2+), o que pode desencadear contrações musculares e des-
truição do tegumento para uma eventual morte do verme Schistosoma 
(PAX; BENNETT; FETTERER, 1978; GREENBERG, 2005; PICA-MATTOCCIA 
et al., 2007; PICA-MATTOCCIA et al., 2008).  
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Na farmacocinética, este composto apresenta pouca estabilidade 
metabólica e após a administração oral sofre um rápido metabolismo 
de primeira passagem no fígado, originando os derivados mono e 
dihidroxilados do PZQ (LEOPOLD et al., 1978; WESTHOFF; BLASCHKE, 
1992). A eliminação do praziquantel é essencialmente renal (80% em 
24 horas) e, como o produto é extensivamente metabolizado, pouca 
quantidade do composto original é encontrada na urina (ANDREWS, 
1985; DAYAN, 2003).

Além do PZQ, outra opção de agente quimioterapêutico é o compos-
to oxamniquina (Figura 10), que tem sido bem menos utilizado (ESMAT; 
RAZIKY, 2009; CIOLI et al., 2014). Este composto apresenta eficácia 
apenas contra S. mansoni e o seu mecanismo de ação é desconhecido. 
Por causa dos efeitos adversos (crises epilépticas e alucinações) e o 
custo de produção, esta droga é pouco utilizada em programas de 
tratamento da esquistossomose (PIERRI; ALMEIDA; GREMIÃO, 2001; 
ESMAT; RAZIKY, 2009; WILBY; GILCHRIST; ENSOM, 2013).

Figura 10: Estrutura química da oxamniquina [1,2,3,4-tetrahidro-2-(1-metiletil) 
aminometil-7-nitro-6-quinoline metanol).
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Fonte: Autoria própria.

Desta forma, a dependência de uma única droga ocasionou o uso 
generalizado em nível mundial desde 1980. Em decorrência disso, 
algumas espécies do gênero Schistosoma estão desenvolvendo tole-
rância e resistência contra o PZQ, o que resulta em baixas taxas de 
cura com consequente aumento de reinfecção (WANG; WANG; LIANG, 
2012; HUYSE et al., 2013). Deste modo, vários grupos de pesquisas têm 
avaliado uma série de compostos de origem natural, sintética ou se-
missintética para o desenvolvimento de novos agentes com potencial 
anti-Schistosoma como acetato de carvacrolila (MORAES et al., 2013), 
plumbagina (LORSUWANNARAT et al., 2013), mefloquina (HOLTFRE-
TER et al., 2011), compostos tioxo-imidazolidinas (NEVES et al., 2011), 
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derivados de pirrolo-[1,2,5]benzotiazepinas (CHEN et al., 2013) e de-
rivados sintéticos do PZQ (SADHU et al., 2012). 

Além das pesquisas envolvendo novos compostos, uma outra 
estratégia que tem sido utilizada com relação a busca de agentes qui-
mioterápicos contra a equistossomose, consiste no direcionamento 
de drogas já conhecidas e com propriedades para outras doenças 
tropicais negligenciadas. Por exemplo, foi demonstrado recentemente 
que artemisinina e seus derivados, drogas com atividade antimalárica, 
apresentam excelente atividade contra S. Mansoni in vivo e in vitro 
(EL-BESHBISHI et al., 2013a; EL-BESHBISHI et al., 2013b; ABDUL-GHANI 
et al., 2011). Assim, o presente estudo direcionou o uso farmacológi-
co do aceturato de diminazeno, uma droga tripanomissida, contra o 
parasita S. mansoni.

1.8 Aceturato de diminazeno

O diminazeno (C14H15N7) é uma diamidina aromática de origem 
sintética ligada por uma ponte triazeno e que pode ser denominado 
pelos nomes químicos 1,3 bis(4-amidinofenil) triazeno, 4,4 diamidina 
diazoaminobenzeno, 4,4-(diazoamino)dibenzamidina, 4,4-[(3E)-1-tria-
zene-1,3-di-il]benzenocarboximidamida e 4-[2-(4-carbamimidoil fenil) 
iminohidrazinil]benzenocarboximidamida (IUPAC) (SCHOLAR, 2009). 

O procedimento experimental de síntese para este composto e ou-
tros diazoaminobenzenos foi relatado por Jensch e Main Hochst (1954), 
com o objetivo de combater principalmente doenças protozoárias 
transmitidas pelo sangue como a tripanossomíase. Dos compostos re-
presentados na Figura 11, a síntese do diminazeno foi realizada usando 
hidrocloridrato de 4-aminobenzamidina, ácido clorídrico concentrado, 
nitrito de sódio e acetato de sódio saturado em baixa temperatura.
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Figura 11: Diazoaminobenzenos sintetizados por Jensch e Main Hochst (1954).
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O diminazeno é composto também conhecido como aceturato de 
diminazeno quando é constituinte de uma formulação farmacêutica 
contendo dois compostos de sal de aceturato (Figura 12), que pode ser 
denominado quimicamente de 4,4’-(diamino) dibenzamidina diacetura-
to, 4,4’-(diazoamino)dibenzamidina  diaceturato e 2-acetamido acético; 
4-[2-(4-carbamimidoil fenil)iminohidrazinil]benzenocarboximidamida 
(IUPAC) (KONING et al., 2004; ČIMBORA-ZOVKO et al., 2011). O proces-
so para sintetizar o aceturato de diminazeno foi em decorrência das 
características físico-químicas do diminazeno como instabilidade e 
insolubilidade em soluções aquosas.

Desta forma, como continuação do estudo de Jensch e Main Hochst 
(1954), Brodersen et al. (1958) relataram a síntese química do aceturato de 
diminazeno de natureza dicatiônica a partir de uma reação de 24 horas 
do diminazeno com o sal de aceturato diluído em metanol. A estrutura  
química do aceturato de diminazeno está representado na Figura 12.
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Figura 12: Estrutura química do aceturato de diminazeno.
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O aceturato de diminazeno possui uma longa história como agente 
quimioterápico comumente usado contra protozoários tripanossoma-
tídeos que infectam principalmente animais domésticos (PEREGRINE; 
MAMMAN, 1993; ATSRIKU et al., 2002). A principal atividade atribuída 
a este composto tem sido contra os parasitas patogênicos do gênero 
Trypanosoma (Trypanosoma congolense, Trypanosoma brucei, Trypa-
nosoma evansi e Trypanosoma vivax), o qual é conhecido por estar 
presente como hospedeiro no sangue de vários mamíferos e por ser 
um importante agente causador de doenças, afetando regiões em áreas 
tropicais e subtropicais do mundo (ROTUREAU; VAN DEN ABBEELE; 
2013). Além da tripanossomose, o aceturato de diminazeno também é 
utilizado em alguns países do continente africano para o tratamento 
de animais infectados por protozoários parasitas do gênero Babesia 
(VIAL; GORENFLOT, 2006; NEHRBASS-STUEDLI et al., 2011).
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Considerando a estrutura química e suas propriedades bioquími-
cas, o mecanismo de ação da atividade tripanocida e babesicida do 
aceturato de diminazeno tem sido relacionado a uma interação espe-
cífica no DNA de cinetoplasto rico em regiões com adenina e timina, 
bem como pela inibição da atividade da topoisomerase (GONZÁLEZ; 
PÉREZ; ALONSO 1997; BARCELÓ; ORTIZ-LOMBARDÍA; PORTUGAL, 
2001). A interação desta diamidina com o DNA de cinetoplasto tem sido 
atribuída às interações eletrostáticas com as bases adenina e timina e 
não apolares entre os anéis de fenil e as regiões hidrofóbicas do sulco 
menor no DNA (BARRETT; GEMMELL; SUCKLING, 2013).

O aceturato de diminazeno é uma droga antiga com mais de qua-
tro décadas de uso e, por isso, alguns estudos mais detalhados têm 
sido realizados sobre a sua eficácia contra parasitas de Trypanosoma 
e Babesia, os quais estão adquirindo resistência (KURIAKOSE et al., 
2012: MUNDAY et al., 2013). Além dos estudos relacionados a tripanos-
somatídeos resistentes ao aceturato de diminazeno, outros grupos de 
pesquisas estão otimizando e direcionando o uso farmacológico deste 
composto para novas aplicações terapêuticas (FOUREAUX et al., 2013; 
KURIAKOSE; UZONNA, 2014).
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2. Propriedades farmacológicas  
do aceturato de diminazeno:  

uma revisão sistemática

2.1. Agente antiparasitário aceturato de diminazeno

O agente antiparasitário aceturato de diminazeno (C14H15N7.2C4H-

7NO3) é um dos membros da família bisbenzamidinas e é constituído 
por uma diamidina aromática ligada por uma ponte de triazeno deno-
minado de diminazeno e por dois sais de aceturato. Dentre as várias 
nomenclaturas, o aceturato de diminazeno pode ser denominado 
quimicamente como ácido 2-acetamido acético; 4-[2-(4-carbamimidoil 
fenil)iminohidrazinil]benzenocarboximidamida (Figura 1) (ATSRIKU 
et al., 2002).

Figura 1: Estrutura química do aceturato de diminazeno.
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Fonte: Autoria própria.
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O aceturato de diminazeno foi desenvolvido há mais de quatro 
décadas e tem sido comercializado até hoje para o controle da tripa-
nossomíase (ATSRIKU et al., 2002; SCHOLAR, 2009), que é causada por 
várias espécies de parasitas protozoários flagelados que pertencem ao 
gênero Trypanosoma (Trypanosoma congolense, T. brucei, T. evansi e T. 
vivax). Os parasitas do gênero Trypanosoma são responsáveis por 
um grande número de infecções em animais como equinos, caninos, 
felinos,   bovinos e até seres humanos (ROTUREAU; VAN DEN ABBEE-
LE; 2013). Além da atividade tripanocida, o aceturato também tem 
demonstrado aplicabilidade no tratamento de animais infectados com 
o protozoário do gênero Babesia (Babesia canis, Babesia vogeli, Babesia 
gibsoni) (VIAL; GORENFLOT, 2006; GOHIL et al., 2013).

Mesmo sendo o principal medicamento para o tratamento da tri-
panossomíase, o aceturato de diminazeno não é recomendado para 
uso em seres humanos. Em estudos realizados em animais foram 
observados efeitos adversos em altas doses como tremores, crises epi-
lépticas, dispneia, vômitos, diminuição da pressão arterial e diarreia 
(HOMEIDA et al., 1981; PEREGRINE; MAMMAN, 1993; TURNIPSEED et 
al., 2006). Com recomendação apenas para uso veterinário, estudos 
realizados em seres humanos demonstraram resultados satisfatórios 
no tratamento da tripanossomíase no início da infecção, utilizando o 
aceturato de diminazeno como medicamento nas doses de 2 a 5mg/kg 
por peso corporal (HUTCHINSON; WATSON, 1962; ABARU  et al., 1984).

Como o aceturato de diminazeno tem sido utilizado há décadas 
para o tratamento da tripanossomíase, algumas espécies do gênero 
Trypanosoma como T. congolense estão desenvolvendo tolerância e 
resistência (JOSHUA et al. 1995; EGBE-NWIYI; IGBOKWE; ONYEYILI, 
2003). Por isso, várias pesquisas nos últimos anos têm investigado al-
ternativas para melhorar o sucesso do tratamento da tripanossomíase 
usando novos fármacos em associações com o agente quimioterápico 
aceturato de diminazeno (MBAYA et al., 2009; TONIN et al., 2011), bem 
como buscando novas aplicações farmacológicas (Figura 2).
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Figura 2: Propriedades farmacológicas relacionadas ao agente quimioterápico 
aceturato de diminazeno.

Fonte: Autoria própria.

Portanto, o aceturato de diminazeno ainda tem sido alvo de estudos 
com relação ao seu potencial terapêutico e, consequentemente, tem 
despertado o interesse pelo desenvolvimento de novas pesquisas. Des-
ta forma e, considerando o potencial farmacológico do aceturato de 
diminazeno, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão 
científica e tecnológica sumarizando as pesquisas já desenvolvidas 
com relação às suas propriedades farmacológicas e, para tanto, foram 
utilizadas informações disponíveis em bancos de dados científicos e 
tecnológicos. 

2.2 Método de pesquisa e critérios de revisão

Este trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica 
abrangente em artigos e patentes (Figura 3). Os artigos foram pesquisa-
dos nas bases de dados Science Direct, Scopus, Pub Med, Web of Science 
e SciFinder. Em seguida, a busca de pedidos de registro de depósito 
de patente foi realizada na base de dados do Instituto Nacional de 
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Propriedade Industrial do Brasil (INPI), European Patent Office (EPO), 
World Intellectual Property Organization (WIPO) e United States Patent 
and Trademark Office (USPTO).

Figura 3: Esquematização da realização da busca de artigos e pedidos  
de registro de depósito de patente.
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Fonte: Autoria própria.

A palavra-chave utilizada foi o termo “aceturato de diminazeno” 
e todas as referências encontradas durante a realização da pesquisa 
foram estudadas em detalhe, sendo considerados válidos os artigos 
de pesquisa original, do texto completo e que apresentassem o termo 
“aceturato de diminazeno” no título e/ou resumo. Os artigos duplicados 
nas bases de dados científicos foram excluídos e o restante avaliado 
quanto à sua elegibilidade em relação aos critérios de inclusão e 
exclusão, pela leitura e análise do título e resumo. Somente artigos 
publicados em inglês e português até o ano de 2014 foram incluídos 
no presente trabalho. 
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2.3 Resultados e discussão

2.3.1 Artigos

Nas bases de dados do Science Direct, Scopus, Pub Med, Web of 
Science e SciFinder foram encontrados, respectivamente, 135, 279, 269, 
300 e 565 artigos para o termo “aceturato de diminazeno” no título e/
ou resumo. Os resultados pela busca de artigos foram demonstrados 
na Figura 4.

Figura 4: Processo de seleção dos artigos disponíveis nas bases Science Direct, 
Scopus, Pub Med, Web of Science e SciFinder.

Fonte: Autoria própria.

De acordo com a Figura 4, do total de artigos encontrados sobre o 
termo “aceturato de diminazeno”, 498 foram selecionados segundo os 
critérios de inclusão. Após a exclusão dos artigos em duplicações, 86 
artigos foram selecionados para o desenvolvimento do presente artigo. 
A Figura 5 e 6 mostram a distribuição dos artigos selecionados e os 
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anos de publicação, respectivamente. É possível observar na Figura 
5 que 84% dos artigos selecionados para o termo estão relacionados a 
propriedades farmacológicas, sendo que 71% dos 84% estão relacio-
nados a atividade antiprotozoária, como será discutido mais adiante.

Figura 5: Distribuição de acordo com o conteúdo abordado pelos artigos 
selecionados a partir das bases de dados Science Direct, Scopus, Pub Med,  

Web of Science e SciFinder.

Fonte: Autoria própria.

De acordo com a Figura 6, 26 artigos (~30%) foram publicados até 
o ano de 1994. Nos dez anos seguintes, até 2004, foi observado que 
apenas 21 artigos foram publicados (~24%). Comparado com anos 
anteriores, a maior quantidade de publicações foi observada depois 
de 2004 até 2014, o que corresponde a 39 artigos (~45%). O crescente 
aumento nos artigos publicados na última década pode estar relacio-
nado à otimização da eficácia tripanocida do aceturato de diminazeno, 
bem como a um maior interesse farmacológico para outras doenças.
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Figura 6: Distribuição por ano (1971-2014) dos artigos selecionados a partir das 
bases de dados Science Direct, Scopus, Pub Med, Web of Science e SciFinder.

Fonte: Autoria própria

2.3.2 Atividade Farmacológica do aceturato de diminazeno 

2.3.2.1 Atividade antitripanosomal 

O tratamento da tripanossomíase em alguns animais como gatos, 
cachorros, bovinos, búfalos, ovinos e suínos tem sido realizado pela 
utilização de agente quimioterápico como o aceturato de diminaze-
no, o qual tem sido utilizado há mais de 40 anos (Tabela 1) (MÄSER; 
LÜSCHER; KAMINSKY, 2003; KURIAKOSE et al., 2012). Este composto 
é principalmente utilizado em muitos países do continente Africano.

Tabela 1. Atividade farmacológica do aceturato de diminazeno contra várias 
espécies de protozoários do gênero Trypanosoma.

Trypanosoma
Dose 

(mg/Kg)
Via de 

administração
Animal Referência

T. brucei
7 
7

3,5

Intramuscular
Intramuscular
Intramuscular

Cachorro
Gazela
Cavalos e mula

Obi et al. (2013); Mbaya 
et al. (2009); Tuntasuvan 
et al. (2003)

T. evansi
3,5
7

Intramuscular
Intramuscular

Gato
Cabra

Silva et al. (2009);
Olaho et al. (1996)

T. congolense
7,2
3,5

3,5-7 

Intramuscular
Intramuscular
Intramuscular

Cabra
Vaca
Vaca

Silayo et al. (1993); 
Diack; Moloo; Peregrine 
(1997); Mdachi et al. 
(1995)

T. vivax 3,5 Intramuscular Vaca Sow et al. (2012)

Fonte: Autoria própria
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O principal mecanismo atribuído à ação tripanocida do aceturato 
de diminazeno pode ser relacionado pela ligação deste composto com o 
DNA cinetoplástico dos parasitas Tripanosomas (Figura 7). Desta forma, 
o aceturato de diminazeno inibe a sua replicação ocasionando altera-
ções nos ribossomos, membranas citoplasmáticas e transporte de ami-
noácidos, induzindo a perda total do cinetoplasto (MAYA et al., 2014). 
Devido à sua estrutura química (Figura 1), o aceturato de diminazeno 
apresenta uma grande afinidade por meio de interações não covalentes 
pelas sequências de pares de bases que contêm adenina e timina no 
DNA cinetoplástico (CARAMELO-NUNES et al., 2011; KURIAKOSE et al., 
2012; ZHOU et al., 2014). Segundo Shapiro e Englund (1990), a inibição 
seletiva da topoisomerase II mitocondrial (Figura 7) pode explicar 
porque o aceturato de diminazeno atua preferencialmente sobre a  
estrutura do genoma mitocondrial, ocasionando a sua desintegração.

Figura 7: Modelo do DNA cinetoplástico do parasita Tripanosoma e suas enzimas 
de replicação para o possível mecanismo de ação do aceturato de diminazeno.
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Fonte: Autoria própria.
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Devido a um mercado farmacêutico relativamente limitado e aos 
elevados custos de desenvolvimento e licenciamento de novos medica-
mentos, as empresas farmacêuticas têm demonstrado pouco interesse 
no desenvolvimento de novas drogas com propriedade tripanocida 
em animais (BUCKNER; WATERS; AVERY, 2012). Além do aceturato de 
diminazeno, medicamento como cloreto de isometamídio tem sido a 
base do tratamento contra a tripanossomíase, que infecta animais por 
mais de 40 anos (WATIER-GRILLOT et al., 2013; SAHIN et al., 2014).

Desta forma, há um excesso no uso dos medicamentos já exis-
tentes no mercado e neste contexto tem ocorrido o desenvolvimento 
da resistência para medicamentos como o aceturato de diminazeno 
para várias espécies do gênero Trypanosoma. Por exemplo, Silva et 
al. (2008) em seus estudos não encontraram um completo controle da 
tripanossomíase com as doses de 3,5 e 7mg/kg (dose única) do aceturato 
de diminazeno administrado em ratos (Rattus norvegicus) infectados 
experimentalmente com T. evansi.

A partir do estudo de Delespaux et al. (2008), envolvendo a coleta 
de dois grupos de T. congolense isolados de gado em 1996 (n=39) e 
2003 (n=38), foi sugerido que a troca genética de genes responsáveis 
pela resistência pode explicar o aumento da frequência de tolerância 
ao aceturato de diminazeno. Witola et al. (2005) sugeriram que o me-
canismo molecular envolvido na resistência ao T. evansi pode estar 
relacionado ao aumento da expressão excessiva do gene TeDR40 em 
T. evansi cultivados em meio de cultura. Segundo Sow et al. (2012), o 
desenvolvimento da resistência em tripanosomas ainda parece estar 
limitado a áreas onde a doença é endêmica e nas quais há uma alta 
frequência de uso do aceturato de diminazeno.

Sabendo que várias espécies de tripanossomas estão cada vez mais 
adquirindo resistência e o aceturato de diminazeno apresentando 
eficácia limitada, existe uma grande necessidade de desenvolvimento 
de novas estratégias terapêuticas ou tecnologias farmacêuticas com 
o objetivo de melhorar a eficácia do aceturato de diminazeno, uma 
vez que há uma deficiência no desenvolvimento de novas drogas 
tripanocidas.

No estudo de Oliveira et al. (2014) a nanotecnologia foi utilizada 
para o desenvolvimento de uma formulação lipossomal com o acetu-
rato de diminazeno e os resultados obtidos em testes in vitro (meio de 
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cultura) e in vivo (Rattus norvegicus) demonstraram que essa formula-
ção nas concentrações 0,25, 0,5, 1, 2 e 3 μg/mL foi mais efetiva do que 
apenas o aceturato de diminazeno sobre a mortalidade de T. evansi. 
Já no estudo de Ihedioha et al. (2007), foi observado um potencial au-
mento da atividade tripanomissida do aceturato de diminazeno (7mg/
kg) quando administrado junto com ácido etilenodiamina tetracético 
dissódico (EDTA-Na) (70mg/kg) no tratamento de camundongos in-
fectados experimentalmente com T. brucei resistente ao aceturato de 
diminazeno. Resultado semelhante com relação a uma melhor eficácia 
foi obtido em ratos infectados com T. brucei brucei quando tratados 
com o aceturato de diminazeno (3.5mg/kg) associado com a vitamina 
C (100mg/kg) (CHEKWUBE et al., 2014). Sabendo que a vitamina C é 
um potente composto antioxidante e que a tripanossomíase causa 
estresse oxidativo, o uso associado do aceturato de diminazeno com 
compostos antioxidantes pode ser uma importante estratégia para 
tratar a tripanossomíase.

Em outro estudo recente, foi observado efeito sinérgico do acetu-
rato de diminazeno (3,5mg/kg, intramuscular) quando associado com 
óleo essencial de Melaleuca alternifolia (1mL/kg por via oral), o qual 
demonstrou 100% de eficácia terapêutica pela diminuição do número 
de mortes e aumento do tempo de vida de camundongos infectados 
com T. evansi (BALDISSERA et al., 2014).

Uma das principais razões pelas quais o aceturato de diminazeno 
ainda é utilizado em novos estudos com o objetivo de avaliar a ação 
tripanocida, além do desenvolvimento de resistência, é a falta de novas 
drogas tripanocidas. Fica evidente o crescente esforço por pesquisas 
que direcionem para a otimização do uso do aceturato de diminazeno 
por meio de novas tecnologias farmacêuticas ou combinando com 
outros agentes para melhorar sua eficácia tripanocida por um efeito 
sinérgico.

2.3.2.2 Atividade contra Babesiose

A babesiose é uma infecção parasitária de importância veterinária 
causada por protozoários parasitas intraeritrocitários do gênero Ba-
besia (Babesiidae, Piroplasmida, Apicomplexa). Esta doença apresenta 
distribuição na Ásia, África, Europa e Norte da América, afetando 
mamíferos como gado, cavalos, cães e seres humanos (NEHRBASS-S-
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TUEDLI et al., 2011; YABSLEY; SHOCK, 2013). É considerada a segunda 
parasitose mais comum transmitida pelo sangue após a tripanosso-
mose e, dentre os poucos medicamentos que têm sido utilizados para 
o tratamento ou controle da babesiose em animais, pode ser citado o 
aceturato de diminazeno (IRWIN, 2010; GUSWANTO et al., 2014).

Apesar do mecanismo não ser bem conhecido, a atividade contra 
espécies do gênero Babesia tem sido atribuído pelo fato do aceturato 
de diminazeno ficar acumulado na mitocôndria e ligar irreversivel-
mente ao DNA cinetoplástico pela interação específica com os locais 
ricos em pares de bases adenina-timina, prejudicando a replicação e 
a função do cinetoplasto, como já abordado anteriormente (DURAND; 
SECHE; MAURIZOT, 2002). O aceturato de diminazeno na dose de 3 
a 5mg/kg tem apresentado atividade contra B. Bigemina (SHARMA; 
BANSAL,1984) B. bovis (VIAL; GORENFLOT, 2006), B. caballi (RASHID 
et al., 2008) e B. gibsoni (BIRKENHEUER et al., 1999).

Por muitos anos, o aceturato de diminazeno vem sendo utilizado 
como medicamento veterinário e, como observado para várias espécies 
do gênero Trypanosoma, algumas espécies do gênero Babesia também 
desenvolveram resistência. Estudos in vitro realizados por Hwang et 
al. (2010) demonstraram o desenvolvimento de uma linhagem de B. 
gibsoni resistente ao aceturato de diminazeno em várias concentrações 
(1-200ng/mL). Complementando os estudos descritos anteriormente, 
foi verificado que a resistência in vitro de B. gibsoni ao aceturato de 
diminazeno não está relacionada diretamente aos genes mitocon-
driais e nem à ativação da glicólise (WICKRAMASEKARA et al., 2012; 
RAJAPAKSHAGE et al., 2012), uma vez que esta diamidina aromática 
tem a capacidade de interferir na glicose aeróbica, impedindo o for-
necimento de ATP durante a infecção da babesiose provocado pelo 
parasita B. gibsoni.

O desenvolvimento de resistência ao aceturato de diminazeno e 
a outras drogas utilizadas para o controle da babesiose demonstra a 
necessidade pela busca de novos agentes quimioterápicos. Estudos 
realizados in vitro e in vivo destacam que compostos como artemisona 
(MAZUZ et al., 2013), nerolidol (ABOULAILA et al., 2010a), epoxomi-
cina (ABOULAILA et al., 2010b), análogos de trifluralina (SILVA et al., 
2013), atovaquona (MATSUU et al., 2004) e novas diamidinas (NEHR-
BASS-STUEDLI et al., 2011) podem apresentar potencial aplicação no 
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controle da babesiose pela inibição do crescimento de parasitas e por 
apresentarem baixa toxicidade.

Entretanto é importante destacar que os compostos abordados no 
parágrafo anterior estão em fase de pesquisa e não estão disponíveis 
para uso, por isso as drogas antigas como o aceturato de diminazeno 
ainda estão sendo usadas mesmo com os problemas de resistência e 
toxicidade. Desta forma, a utilização de novas estratégias terapêuticas 
ou tecnologias farmacêuticas tem melhorado a eficácia do aceturato de 
diminazeno contra parasitas causadores da babesiose. Por exemplo, 
Salama et al. (2014) observaram que camundongos infectados com B. 
microti tratados com aceturato diminazeno (6,75mg/kg) em combina-
ção com alicina (15, 30 e 50mg/kg) apresentaram elevada diminuição 
da parasitemia. Em outro estudo, foi demonstrado que o aceturato 
de diminazeno (5-2000nM) combinado com o epoxomicina em várias 
proporções apresenta um aumento na inibição de B. bovis (5:75, 10:75, 
20:75 e 20:333,3nM), B. caballi (2,5: 1,75, 5:3,5, 5:7 e 10:7nM) e B. bige-
mina (2:50, 4:50, 4:80 e 4:165nM) em condições experimentais in vitro 
(ABOULAILA et al., 2010b). 

Resultado semelhante também foi encontrado em condições expe-
rimentais in vitro para o estudo de Salama et al. (2013), demonstrando 
maior atividade contra B. bovis e B. caballi para os compostos aceturato 
de diminazeno e ácido fusídico em associação quando comparado com 
os resultados individualizados de ambos os compostos.

2.3.2.3 Atividade contra Citauxzoonose

Citauxzoonose é uma doença infecciosa transmitida por carrapatos 
e causada pelo protozoário parasita apicomplexa Cytauxzoon felis, 
que afeta gatos domésticos (Felis catus) causando febre alta, depres-
são e letargia nos primeiros dias da infecção (MILLER; DAVIS, 2013). 
Quando comparado com outras doenças provocadas por protozoários 
tripanossomatídeos, os medicamentos destinados para o tratamento 
da citauxzoonose são poucos e consequentemente ocasiona elevada 
morbidade e mortalidade dos animais afetados.

Além das implicações quimioterápicas relatadas para o aceturato 
de diminazeno em tópicos anteriores, existem estudos que demons-
traram a sobrevivência de gatos com citauxzoonose quando tratados 
com aceturato de diminazeno na dose de 2mg/kg (GREENE et al., 
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1999). No entanto, o aceturato de diminazeno não tem sido a droga 
de escolha em gatos com citauxzoonose e, além disso, seu uso como 
agente quimioterápico para esta doença é proibido em alguns países 
da América do Norte. 

A principal razão para o não uso deste composto pode estar na 
falta de desenvolvimento de mais estudos para confirmar a eficácia 
do aceturato de diminazeno contra citauxzoonose. Segundo os resul-
tados de Lewis et al. (2012) e  Lewis et al. (2014), foi verificado que o 
diaceturato de diminazeno (3-4mg/kg, intramuscular) não foi capaz de 
tratar gatos domésticos infectados de forma crônica com C. felis quan-
do comparado com o placebo. Com base nos resultados dos estudos 
de Greene et al. (1999) e Lewis et al. (2012), é possível sugerir o uso 
do aceturato de diminazeno no tratamento de citauxzoonose aguda.

2.3.2.4 Atividade antileishimania

Protozoários pertencentes aos gêneros Trypanosoma e Leishmania 
são responsáveis pelo surgimento de graves doenças e apresentam 
características que os assemelham com o DNA mitocondrial dispos-
to em círculos conhecidos como DNA do cinetoplasto (Figura 7). No 
DNA cinetoplástico, a replicação é um processo complexo e envolve 
importantes moléculas como topoisomerases, as quais são importan-
tes proteínas que desempenham funções de síntese do próprio DNA 
cinetoplástico (BALAÑA-FOUCE et al., 2014). Desta forma, as topoi-
somerases têm sido o principal alvo para os medicamentos contra 
protozoários tripanossomatídeos (DAS et al., 2004; POORRAJAB et al., 
2009; PRADA et al., 2013).

Foi abordado anteriormente que o aceturato de diminazeno tem 
a capacidade de ligar irreversivelmente ao DNA de cinetoplasto pre-
judicando o processo de replicação e, consequentemente, a função 
do cinetoplasto, bem como tem a capacidade de inibir a atividade da 
topoisomerase de protozoários parasitas (SHAPIRO; ENGLUND, 1990; 
MOSQUEDA et al., 2012). Considerando que as topoisomerases de 
DNA de parasitas tripanossomatídeos são potencial alvo para o de-
senvolvimento de novas drogas, Jean-Moreno et al. (2006) avaliaram a 
atividade antileishimania do aceturato de diminazeno e os resultados 
demonstraram alta atividade inibitória da topoisomerase I nuclear de 
promastigotas de L. donovani.
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Segundo Mukhopadhyay e Madhubala (1995), a ação antileishi-
mania apresentada pelo aceturato de diminazeno pode também estar 
relacionada à inibição da atividade da descarboxilase S-adenosil-L-
-metionina, uma enzima envolvida na biossíntese de poliaminas em 
parasitas protozoários. Assim, a atividade inibitória apresentada pelo 
aceturato de diminazeno afetaria a viabilidade (funções fisiológicas e 
de metabolismo) de promastigotas de L. donovani.

Os resultados obtidos por Leon; Brun e Krassner (1977) também 
demonstraram o potencial quimioterápico do aceturato de diminazeno 
na concentração de 1μg/mL contra promastigotas de L. tarentolae. De 
acordo com os resultados obtidos por Mutiso et al. (2011), camundongos 
Balb/c infectados com L. donovani, quando tratados com diminazeno 
(12,5mg/kg) em associação com artesunato (12,5mg/kg), apresentaram 
uma elevada redução da carga parasitária. Resultado semelhante para 
atividade antileishimania também foi encontrado para o aceturato de 
diminazeno quando não associado a outro composto em condições 
experimentais in vitro (promastigotas de L. major and L. donovani) 
e em camundongos Balb/c infectados com promastigotas de L. major 
(MACHARIA; BOURDICHON; GICHERU, 2004). 

Com os estudos que destacam o impacto desta diamidina aromática 
sobre os parasitas que causam a leishimaniose, é possível sugerir que 
há espaço para o desenvolvimento de estudos contínuos para investigar 
o potencial uso do aceturato de diminazeno contra várias espécies de 
Leishmania em vários aspectos experimentais quando é considerado 
o seu mecanismo de ação.

2.3.2.5 Atividade amebicida

Em um recente estudo, foi avaliada a atividade amebicida do ace-
turato de diminazeno in vitro contra as duas etapas do estágio de vida 
do patógeno Balamuthia mandrillaris. O resultado obtido demonstrou 
que o aceturato de diminazeno apresentou significativa atividade 
amebicida no estágio de trofozoíto com uma concentração inibitória 
de 7,8μM e 31,3μM para o estágio de cisto em células de rim de macaco 
(AHMAD et al., 2013). Este resultado também destacou que o aceturato 
de diminazeno foi mais efetivo quando comparado com compostos 
como anfotericina B, isetionato de pentamidina e miltefosina. 
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O patógeno B. mandrillaris é uma ameba de vida livre com um 
ciclo de vida dividido em duas etapas (cisto e trofozoíto) e que pode 
causar doenças fatais para o ser humano como encefalite amebiana 
granulomatosa (EAG) além de causar lesões na pele, fígado e pulmões 
(BOTTERILL; YIP, 2011). Pelo fato de causar várias doenças para o ser 
humano, dentre elas o EAG, nos últimos anos houve um interesse 
crescente no estudo de novos compostos com atividade contra B. 
mandrillaris, até porque existe uma falta de medicamentos disponíveis 
eficazes contra B. mandrillaris e a taxa de mortalidade de pessoas com 
EAG é bastante alta (LORENZO-MORALES et al., 2013). 

No escopo da sua ação antiparasitária, o uso do aceturato de di-
minazeno contra B. mandrillaris levanta a possibilidade para uma 
nova ferramenta no controle deste patógeno. É importante reforçar 
que, assim como observado para a tripanossomíase e leishmaniose, 
o aceturato de diminazeno pode ser associado com outros compostos 
(anfotericina B, miltefosina) e avaliado experimentalmente contra B. 
mandrillaris.

2.3.2.6 Atividade antiglaucoma pela enzima  
de conversão da angiotensina 2 (ECA 2)

 A enzima de conversão da angiotensina 2 (ECA 2) é um homó-
logo da enzima de conversão da angiotensina (ECA) e é responsável 
pela degradação de angiotensina II e aumento da formação de angio-
tensina I (1-7) (Figura 8) (FERRARIO et al., 2010). Dessa forma, o ECA 2 
desempenha um importante papel na manutenção do equilíbrio entre 
os sistemas ECA 2/Angiotensina-(1-7) e ECA/Angiotensina II do sistema 
renina angiotensina (SRA), em que um desequilíbrio entre ECA 2 e ECA 
pode levar à fisiopatologia do sistema nervoso central cardiovascular, 
renal e pulmonar (GUANG et al., 2012).

 Além da relação com as doenças abordadas no parágrafo 
anterior, o eixo ECA 2-Ang-(1-7)/Receptor Mas pode apresentar um 
novo alvo terapêutico para o tratamento de neuropatias óticas. Em um 
recente estudo realizado por Foureaux et al. (2013), foi demonstrado 
que o aceturato de diminazeno (1mg/kg, uma vez por dia), quando 
administrado de maneira sistêmica e tópica em ratos com glaucoma 
induzido pelo ácido hialurônico, aumenta a expressão da enzima 
conversora da angiotensina (ECA 2) e previne o aumento da pressão 
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intraocular. O possível mecanismo atribuído para o efeito antiglauco-
ma pode estar relacionado à ativação do Receptor Mas do SRA (Figura 
8), neuroproteção e drenagem do humor aquoso.

Figura 8: Representação esquemática da regulação da SRA. Observa-se 
que a Enzima Conversora de Angiotensina 2 (ECA 2) neutraliza os efeitos 

da angiotensina II (Ang II), transformando-a para Ang-(1-7) e, dessa forma, 
aumenta a estimulação do Receptor Mas.
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Angio (angiotensina), EPN (endopeptidase neutra) e PCP (prolil-carboxipeptidase). 

Fonte: Autoria própria.

2.3.3 Pedidos de registro de depósito de patente

Para obter mais informações sobre o uso farmacológico do aceturato 
de diminazeno, foi realizada uma análise bibliográfica das informações 
disponíveis em pedidos de registro de depósito de patente. Os documen-
tos analisados foram os que apresentaram o termo aceturato de dimi-
nazeno no título, resumo, reivindicações e/ou descrição. Como demons-
trado na Figura 9, foram utilizados os repositórios de patentes INPI, USP-
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TO, WIPO e EPO para o desenvolvimento desta revisão. Os resultados 
obtidos indicaram que uma mesma patente estava disponível em mais  
de um repositório de patente. Diante disto, foi realizada uma filtração 
das patentes disponíveis, as quais estão resumidas na Tabela 2 e 3.

Figura 9: Distribuição dos pedidos de registro de depósito de patente 
relacionados ao termo aceturato de diminazeno nas bases de pesquisa  

do INPI, USPTO, EPO e WIPO.

Fonte: Autoria própria.

Apesar do aceturato de diminazeno ser uma droga antiga, os pe-
didos de registro de depósito de patente selecionados para o estudo e 
sumarizados nas Tabela 2 e 3 evidenciam claramente que na última 
década houve um maior interesse das propriedades farmacológicas do 
aceturato de diminazeno em composição e/ou formulações farmacêu-
ticas para o tratamento de várias doenças, principalmente as causadas 
por protozoários. Dos 21 pedidos de registro de depósito de patente 
publicados entre 1981 e 2014 (Tabela 2 e 3), aproximadamente 62% 
abordam implicações farmacológicas contra protozoários. 

Este maior interesse está principalmente relacionado em melho-
rar a eficácia tripanocida do aceturato de diminazeno e, para tanto, a 
combinação com outras substâncias continua sendo uma das princi-
pais estratégias para potencializar as propriedades desta diamidina 
aromática. Uma das principais vantagens da combinação com outras 
substâncias pode estar no potencial do efeito sinérgico, aumento da 
biodisponibilidade e redução da toxicidade.
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Tabela 2: Resumo dos pedidos de registro de depósito de patente relacionados 
ao uso do aceturato de diminazeno para atividade antiprotozoário.

Números das 
Patentes

Anos
Inventores ou 
Depositários

Títulos Indicações

CN102652753A 2012 Chen Guoming

Composto 
veterinário 
aceturato de 
diminazeno e 
preparação de 
artemisinina 
e preparação 
tecnológica das 
mesmas.

A invenção descreve 
a preparação de um 
composto veterinário de 
aceturato de diminazeno 
e artemisinina com 
as características 
farmacológicas de rápida 
absorção e elevada 
biodisponibilidade.

WO2011042565A2, 
WO2011042565A3

2011
Vincent 
Fernand, Paul 
Delespaux

Atividade 
antiprotozoária.

A invenção relata 
métodos e composições 
farmacêuticas para o 
tratamento de infecções 
causadas por parasitas 
protozoários.

US20130108660A1, 
WO2011058055A1,
CA2780208A1, 
CN102762588A, 
EP2499157A1

2010 Linares et al.

Aplicações 
diagnósticas e 
terapêuticas anti-
Tripanossoma.

Aplicações no diagnóstico 
da tripanossomíase no 
homem e em animais.

02407542/2010, 
RU20080150401

2010 Titovich et al.
Método de 
tratamento da 
babesiose em cães.

Preparações farmacêuticas 
do aceturato diminazeno 
para a terapia da babesiose 
em cães. 

PI0304738-5, 
C10304738-5E2

2005
Gladstone 
Santos de Souza

Solução injetável 
pronta para uso, 
para administração 
intramuscular e 
subcutânea, em 
veículo de longa 
ação para bovinos, 
acometidos de 
babesiose e 
anaplasmose.

A invenção relata uma 
solução injetável para 
administração em 
bovinos com babesiose e 
anaplasmose.

WO1996008249A1, 
US5496830

1996 Shapiro et al.

Inibição de 
hemoflagelados 
por compostos 
camptotecina.

A invenção relata 
a camptotecina e 
composições farmacêuticas 
para o tratamento 
de leishmaniose e 
tripanossomíase em gado, 
animais domésticos e seres 
humanos.

WO1997006769 A2, 
WO1997006769 
A3, EP0845983 A2, 
DE19530708C2

1997
Alain Jacques 
Bourdichon

Composição 
farmacêutica com 
propriedades 
tripanocida.

A invenção relata uma 
composição farmacêutica 
com propriedades 
tripanocidas utilizando 
vários compostos.
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WO1994028162A1 1994 Phyllis R Strauss

Identificação de 
agentes terapêuticos 
eficazes contra a 
infecção causada 
por membros 
parasitas da família 
Tripanosomatidae.

A invenção relata a 
utilização de 5 agentes 
terapêuticos eficazes 
contra a infeção causada 
por parasitas da família 
Trypanosomatidae.

DE4309415 A1, 
DE4309415C2

1994
Alan Jacques 
Bourdichon

Produto 
farmacêutico

A invenção relata uma 
solução estéril e estável de 
um produto farmacêutico 
para o controlo de 
infecções ocasionadas por 
protozoários em animais.

EP0193414 A2, 
EP0193414A3

1986
David  
John Fluck

Lipossomas, 
processo para a 
sua preparação e 
composições que os 
contêm

A invenção relata a 
preparação de lipossomas 
contendo compostos 
tripanocida como 
diamidina aromática ou 
quinapiramina. 

US4914086A 1990 Bacchi et al.

Método para o 
tratamento da 
tripanossomíase 
humana africana e 
veterinárias 

Tratamento de infecções 
causadas pelo protozoário 
Trypanosoma brucei brucei.

CA1174603A1, 
DE3123295A1, 
DE3123295C2, 
DE3153623C2

1984
Albert 
Sjoerdsma,  
Peter P Mccann

Método de inibição 
do crescimento de 
protozoários

A invenção relata a 
utilização de aminas 
α-substituídas e ácidos 
amino α-substituídas na 
inibição do crescimento de 
protozoários em animais.

US4269830 1981
Francis  
William 
Jennings

Composições e 
métodos para o 
tratamento de 
infecções crônicas 
da tripanossomíase

Composições 
farmacêuticas de derivados 
nitroimidazólicos e 
aceturato diminazeno 
no tratamento da 
tripanossomíase em seres 
humanos e animais. 

Fonte: Autoria própria
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Tabela 3: Resumo dos pedidos de registro de depósito de patente relacionados 
ao uso do aceturato de diminazeno.

Número das 
Patentes Anos Inventores ou 

Depositários Títulos Indicações

WO2014008592 A1
2014 Terry Chow

Combinações que 
compreendem 
compostos diamidinas 
e inibidores PARP para 
uso no tratamento de 
câncer.

Composições 
farmacêuticas contendo 
diamidinas aromáticas 
e inibidores PARP para 
o tratamento de câncer 
pela inibição de células 
cancerosas.

WO2013110152 A1 2013
Ferreira  
et al.

Composições 
farmacêuticas contendo 
ativadores do eixo 
enzima conversora 
de angiotensina 2/
angiotensina-(1-7)/
Receptor Mas para 
tratamento de patologias 
oculares.

Patologias oculares 
relacionadas com o 
aumento da pressão 
intraocular (PIO) e/ou com 
a degeneração da retina.

WO2013061161 A2, 
US20130116215

2013 Mireia et al.

Novas terapias de 
combinação para o 
tratamento de distúrbios 
neurológicos.

Combinações 
farmacêuticas úteis 
para o tratamento de 
doenças neurológicas e 
neurodegenerativas.

WO2013119870 A1, 
US20130210726, 
US20130237478

2013
Richard 
Franklin

Composições e métodos 
para o tratamento 
da doença vascular 
periférica.

Composições e métodos 
para o tratamento da 
doença vascular periférica 
(DVP) baseado na 
utilização de angiotensina 
(1-7), ECA2.

WO2011133966 A3, 
US20130165417, 
WO2011133966A2

2012
Katovich  
et al.

Método e composições 
para o tratamento de 
distúrbios relacionados 
com ECA2.

Composições 
farmacêuticas para o 
tratamento de doenças 
cardiovasculares, 
cardiopulmonares e 
doenças associadas.

WO2008021210A2, 
US20080044390, 
WO2008021210A3

2008 Jin et al.

Métodos e composições 
para o tratamento 
de desordens 
neurodegenerativas.

A invenção relata 
composições e métodos 
para o tratamento, 
prevenção e melhoramento 
de distúrbios 
neurodegenerativas.

US20060276548 A1, 
WO2001035935A2, 
DE60042245D1, 
CA2388674A1

2006 Chow et al.

Os inibidores da 
atividade endo-
exonuclease para o 
tratamento do câncer.

Desenvolvimento de 
composições farmacêuticas 
contendo principalmente 
fármacos que neutralizam 
o DNA para a prevenção do 
câncer.

Fonte: Autoria própria 
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Por exemplo, a patente de número CN102652753A (Tabela 2) 
destaca uma abordagem de combinação do aceturato de diminazeno 
com a artemisinina para uso veterinário (tripanossomíase e babesia). 
Dentre as características desta invenção estão uma melhor eficácia pelo 
potencial sinérgico, rápida absorção, aumento da biodisponibilidade 
e aumento da segurança para uso em animais.

O interesse das propriedades farmacológicas do aceturato de dimi-
nazeno não está relacionado apenas ao seu potencial antiprotozoário. 
Como sumarizado na Tabela 3, este composto pode ser usado em com-
posições farmacêuticas que apresentem implicações farmacológicas 
no câncer, patológicas oculares, doenças cardiovasculares, distúrbios 
neurológicos e doença vascular periférica. 

Dentre as patentes abordadas na Tabela 3, é possível destacar a que 
é representada pelo número WO2013110152A1, que protege o uso de 
composições farmacêuticas contendo aceturato de diminazeno no tra-
tamento de patologias oculares, como o glaucoma e a retinopatia, pela 
ativação do eixo Enzima Conversora de Angiotensina 2(ECA2)/Angio-
tensina-(1-7) [Ang-(1-7)]/Receptor Mas no sistema renina angiotensina 
(SRA) (Figura 8). Utilizado o mesmo mecanismo de ação sobre SRA, 
ativação do eixo Enzima Conversora de Angiotensina 2 (ECA2), a pa-
tente representada pelos números WO2011133966A3, US20130165417 
e WO2011133966A2 protege o uso de formulações farmacêuticas 
contendo aceturato de diminazeno no tratamento de doenças  
cardiovasculares e outras patologias associadas como a hipertensão.

2.4 Conclusão

Com base nos estudos realizados na presente revisão é observado 
que, apesar de ser uma droga antiga com principal aplicação contra 
tripanossomas, o aceturato de diminazeno pode apresentar outras 
implicações terapêuticas tanto para uso em animais como em seres 
humanos. Atualmente, especial destaque tem sido atribuído para o 
aceturato de diminazeno pela interação com o sistema renina angio-
tensina, sugerindo que este composto pode influenciar na regulação 
de doenças relacionadas a este sistema. Além disso, foram relatados 
estudos para atividade babesida, leishimanicida, amebicida e contra 
o parasita C. felis. Portanto, é possível inferir que o aceturato de dimi-
nazeno pode ser alvo de novas pesquisas com o objetivo de ampliação 
do seu potencial quimioterapêutico.
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3. Avaliação da toxicidade não clínica  
do aceturato de diminazeno

3.1 Introdução

O aceturato de diminazeno ou 2-acetamido acético; 4-[2-(4-carba-
mimidoil fenil)iminohidrazinil]benzenocarboximidamida (C14H15N7·-
2C4H7NO3), representado na Figura 1, é o principal agente quimiotera-
pêutico utilizado contra o protozoário causador da tripanossomíase 
em animais como o Trypanosoma congolense, Trypanosoma vivax e 
Trypanosoma brucei (PEREGRINE, 1994; MAGONA et al., 2010; OBI et 
al., 2013). Além da sua propriedade tripanocida, o aceturato de dimi-
nazeno também tem sido aplicado contra parasitas do gênero Babesia 
(MOSQUEDA et al., 2012).

Na composição química do aceturato de diminazeno há princi-
palmente uma diamidina aromática que apresenta dois grupos ami-
dinofenil ligados por uma ponte de triazeno (Figura 1). Esta estrutura 
está relacionada à propriedade tripanocida pela ligação com o DNA 
cinetoplástico dos parasitas Tripanosomas inibindo a sua replicação, 
causando alterações nos ribossomos e induzindo a perda total do 
genoma mitocondrial (REGUERA et al., 2006; WILSON et al., 2008).

Figura 1: Estrutura química do aceturato de diminazeno.
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O aceturato de diminazeno é uma droga antiga com mais de quatro 
décadas de uso e, devido a um mercado relativamente limitado em 
relação ao desenvolvimento de novas drogas tripanocidas, algumas 
espécies do gênero Trypanosoma e do gênero Babesia estão desenvol-
vendo resistência contra o aceturato de diminazeno (EGBE-NWIYI; 
IGBOKWE; ONYEYILI, 2005). Mas, além do problema de resistência 
que está sendo constantemente avaliado, o aceturato de diminazeno é 
um composto ainda bastante pesquisado com relação ao seu potencial 
terapêutico. De acordo com alguns estudos realizados, o aceturato 
de diminazeno tem propriedades leishimanicida (JEAN-MORENO et 
al., 2006), amebicida (AHMAD et al., 2013) e, mais recentemente, de-
monstrou possuir capacidade de atuar sobre o sistema de renina an-
giotensina (SRA), pela ativação da enzima conversora da angiotensina 
II (ECA II), ocasionando a clivagem da angiotensina II. Dessa forma, o 
aceturato de diminazeno tem apresentado capacidade protetora em 
diferentes condições fisiológicas como uveíte (QIU et al., 2014), glau-
coma (FOUREAUX et al., 2013), infarto do miocárdio (QI et al., 2013) e 
hipertensão pulmonar (RIGATTO et al., 2013).

Portanto, fica evidente que vários grupos de pesquisas estão di-
recionando o uso farmacológico do aceturato de diminazeno para 
novas aplicações terapêuticas, mas que, apesar das promissoras ações 
farmacológicas, o aceturato de diminazeno apresenta vários efeitos 
tóxicos pouco estudados (OGUEJIOFOR; OCHIOGU; UMEODUAGU, 2010; 
PEREGRINE; MAMMAN, 1993). Assim, a realização de estudos contínuos 
que visam avaliar esses efeitos adversos é de extrema importância. 
Logo, o presente estudo avaliou a toxicidade aguda do aceturato de 
diminazeno em camundongos de ambos os sexos, pelos parâmetros 
relacionados a alterações do peso corporal, consumo de alimento e 
água, hematológicos e bioquímicos. Além disso, a capacidade antio-
xidante in vitro, atividade hemolítica e toxicidade em Artemia salina 
foram também avaliadas.
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3.1 Materiais e métodos

3.1.1 Avaliação da capacidade antioxidante contra o radical DPPH•

Para avaliação da capacidade antioxidante contra o radical DPPH• 
foi utilizada a metodologia descrita por Oliveira et al. (2014) (Figura 2). 
Resumidamente, uma mistura reacional contendo o aceturato de dimi-
nazeno (30,3, 60,6, 121,2, 242,5, 484,2 e 969,9nM) e radical DPPH• (100 μM) 
foi agitada vigorosamente e incubada à temperatura ambiente durante 
30 minutos na ausência de luz. A avaliação antioxidante foi realizada 
em triplicata e os valores das absorbâncias (517nM) foram expressos 
como porcentagem de inibição do radical DPPH• pela seguinte equação:

% de inibição = {(Acontrole – Amistura reacional) x 100}/Acontrole

na qual Acontrole é a absorbância inicial da solução etanólica de DPPH• 
e Amistura reacional é a absorbância da mistura reacional contendo radical 
DPPH• e as concentrações de aceturato de diminazeno. A concentração 
efetiva (CE50) do aceturato de diminazeno necessária para inibir o radi-
cal DPPH• em 50% (517nM) foi determinada. O mesmo procedimento 
experimental foi utilizado com o controle positivo Trolox (30,3, 60,6, 
121,2, 242,5, 484,2 e 969,9nM).

Figura 2: Avaliação da capacidade antioxidante do aceturato de diminazeno 
contra o radical DPPH•.
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3.2.2 Avaliação da capacidade antioxidante contra o radical 
ABTS•+

Para avaliação da capacidade antioxidante contra o radical ABTS•+, 
foi utilizada a metodologia descrita por Re et al. (1999) com modifi-
cações de Oliveira et al. (2014) (Figura 3). Inicialmente, foi formado o 
cátion radical ABTS•+ a partir da reação de 5mL de uma solução 7mM 
de ABTS•+ com 88μL de uma solução 2,45mM de persulfato de potássio 
(K2S2O8), incubada à temperatura ambiente e na ausência de luz por 
16 horas. Transcorrido esse tempo, a solução de ABTS•+ foi diluída 
em etanol até obter uma solução com absorbância de 1,00 (± 0,05) em 
734nM. Em ambiente escuro e à temperatura ambiente, foi feita uma 
mistura reacional contendo aceturato de diminazeno (30,3, 60,6, 121,2, 
242,5, 484,2 e 969,9nM) e 1960μL do radical ABTS•+. O experimento foi 
realizado em triplicata e as leituras das absorbâncias foram realiza-
das no tempo de 6 minutos em um espectrofotômetro em 734nM. Os 
resultados foram expressos como porcentagem de inibição do radical 
ABTS•+ pela seguinte equação:  

% inibição = {(Acontrole – Amistura reacional) x 100}/Acontrole,

na qual Acontrole é a absorbância inicial da solução etanólica de 
ABTS•+ e Amistura reacional é a absorbância da mistura contendo o radical 
ABTS•+ e as concentrações de aceturato de diminazeno. A concentração 
efetiva (CE50) de aceturato de diminazeno necessária para reduzir a 
absorbância do radical ABTS•+ em 50% a 734nM foi determinada. O 
mesmo procedimento experimental foi utilizado com o controle posi-
tivo Trolox (30,3, 60,6, 121,2, 242,5, 484,2 e 969,9nM).
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Figura 3: Avaliação da capacidade antioxidante do aceturato de diminazeno 
contra o cátion radical ABTS•+
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3.2.3 Avaliação do Potencial Redutor

Para avaliação do potencial redutor, foi utilizada a metodologia 
descrita por Singhal et al. (2011), com modificações (Figura 4). Resumi-
damente, foi preparada uma mistura reacional contendo várias con-
centrações de aceturato de diminazeno (30,3, 60,6, 121,2, 242,5, 484,2 
e 969,9nM), 0,5mL de ferricianeto de potássio 1% e 0,5mL de tampão 
fosfato de sódio (0,2M, pH 6.6). A mistura reacional foi incubada a 
50°C, durante 20 minutos, seguida pela adição de 0,5mL de ácido tri-
cloroacético 10%, 0,5 ml de água destilada e 0,150mL de cloreto férrico 
(FeCl3) 0,1%. A absorbância da mistura reacional foi medida em 700nM 
contra branco que continham apenas tampão fosfato. A concentração 
do aceturato de diminazeno que proporcionou um aumento de 0,5 da 
absorbância (CE50) foi calculada. O mesmo procedimento experimental 
foi utilizado com o controle positivo Trolox (30,3, 60,6, 121,2, 242,5, 
484,2 e 969,9nM).
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Figura 4: Avaliação do potencial redutor (Fe3+/Fe2+) do aceturato de diminazeno.
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Fonte: Autoria própria.

3.2.4 Avaliação da toxicidade em Artemia salina

A toxicidade do aceturato de diminazeno em A. salina foi avaliada 
de acordo com o método descrito por Meyer et al. (1982) com modifica-
ções de Islam et al. (2012) (Figura 5). Resumidamente, ovos (60mg) de A. 
salina foram colocados em um béquer de 250 ml contendo água do mar 
artificial (NaCl, 36g/L) para eclodirem por 24 horas na presença de luz 
fluorescente. Após a eclosão, dez A. salina foram transferidas para tubos 
de ensaios contendo o aceturato de diminazeno nas concentrações de 
30,3, 60,6, 121,2, 242,5, 484,2 e 969,9nM. Um controle negativo (apenas 
água do mar artificial) e controle positivo (dicromato de potássio) foram 
realizados simultaneamente. O experimento foi realizado em triplicata e 
repetido 3 vezes. Após 24 horas de tratamento à temperatura ambiente, 
foi realizada a contagem das A. salina que morreram e os dados expres-
sos como percentagem de mortalidade pela seguinte fórmula:

Mortalidade (%) = Nmm - Nc x 100 / N0,

na qual Nmm é o número médio de A. salina que morreram, N0 é o número 
inicial de A. salina que sobreviveram em cada concentração e Nc repre-
senta a mortalidade no controle negativo. A CL50 (concentração que 
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mata 50% de A. salina) do aceturato de diminazeno e do dicromato 
foi obtida por regressão de Probit.

Figura 5: Avaliação da toxicidade do aceturato de diminazeno em A. salina.

Fonte: Autoria própria.

3.2.5 Avaliação da capacidade hemolítica

Para avaliação da capacidade antioxidante pela inibição da he-
mólise em eritrócitos de rato, foi utilizada a metodologia descrita por 
Ugartondo et al. (2009) com modificações (Figura 6). A suspenção de 
eritrócitos a 10% foi preparada de acordo com o procedimento descrito 
por Girish et al. (2012). Para verificar a capacidade hemolítica baseada 
na lise da membrana celular, 100μL do aceturato de diminazeno diluí-
do em PBS (Tampão fosfato salino: NaCl = 8 g/L, KCl = 0,2 g/L, Na2HPO4 
= 1,44 g/L, and KH2PO4 = 0,24 g/L; pH 7,4) nas concentrações de 30,3, 
60,6, 121,2, 242,5, 484,2 e 969,9nM, foram adicionados em tubos de 
ensaios contendo 300μL de suspensão de eritrócitos (10% v/v, PBS). 
Após agitação suave, os tubos foram incubados a 37°C por 120 minu-
tos. Despois deste tempo, 2400µL de PBS foram adicionados à mistura 
reacional e, subsequentemente, os eritrócitos foram precipitados por 
centrifugação (2500rpm) durante 5 minutos. A magnitude da hemólise 
foi determinada pela mensuração da absorbância do sobrenadante 
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usando um espectrofotômetro em 540nM. Dois controles foram utiliza-
dos no presente estudo, sendo o PBS como controle negativo e o Triton 
X-100 (30,3, 60,6, 121,2, 242,5, 484,2 e 969,9nM) como controlo positivo.

Figura 6: Avaliação da capacidade hemolítica do aceturato  
de diminazeno em eritrócitos.
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nM

30,3 60,6 121,2242,5484,2 969,9
nM

30,3

 

Fonte: Autoria própria.

3.2.6 Droga e tratamento

O aceturato de diminazeno (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA) foi 
emulsificado em Tween 80 0,05% dissolvido em solução salina 0,9% 
(veículo) e administrado por via oral e intraperitoneal nas doses de 
1.000 e 2.000mg/kg. O grupo controle recebeu apenas veículo com 
o mesmo volume (10mL/kg) e pela mesma via que os outros grupos 
tratados. As doses foram expressas em miligramas de aceturato de 
diminazeno por kg de peso corporal de cada animal.

3.2.7 Animais

Os animais utilizados foram camundongos Swiss, de ambos os sexos, 
pesando entre 25-30g. Todos os animais foram mantidos a uma tempe-
ratura controlada (26 ± 1°C) e um ciclo de 12h claro/escuro. Os animais 
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tiveram livre acesso à água filtrada disponível em garrafas graduadas 
e comida (pellets de ração Purina). Os testes comportamentais foram 
realizados 60 minutos após as administrações em salas silenciosas nas 
mesmas condições referidas acima e isoladas de ruídos externos. Todos 
os grupos de animais (Tabela 1) foram tratados de forma aguda com 
dose única e observados diariamente por um período de 14 dias.

Os experimentos foram realizados de acordo com o Guia para o 
Cuidado e Uso de Animais de Laboratório, do Departamento de Saúde 
e Serviços Humanos dos EUA, Washington DC, 1985. Todos os expe-
rimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação 
Animal da Universidade Federal do Piauí (CEEA/UFPI # 016/14).

3.2.8 Estudo da toxicidade aguda em camundongos

Camundongos Swiss (25-30g) de ambos os sexos foram divididos 
em 6 grupos de 5 animais pareados por peso e tamanho (Tabela 1). 
Estes animais foram mantidos em gaiolas de acrílico (30x30cm2) e os 
6 grupos de camundongos separados por sexo (5 machos e 5 fêmeas), 
para depois serem alojados em um local bem ventilado (12h ciclo de 
dia e de noite) com as condições de luz e temperatura mantidas em 
torno de 26 ± 1°C. Todos os animais tiveram livre acesso à comida e 
água filtrada durante os experimentos.

Tabela 1: Grupos de animais para avaliação da toxicidade.

Grupo Tratamento Número e sexo

Via oral

1 Controle (veículo) 5 machos e 5 fêmeas

2 Aceturato de diminazeno (1.000mg/kg) 5 machos e 5 fêmeas

3 Aceturato de diminazeno (2.000mg/kg) 5 machos e 5 fêmeas

Via 
intraperitoneal

1 Controle (veículo) 5 machos e 5 fêmeas

2 Aceturato de diminazeno (1.000mg/kg) 5 machos e 5 fêmeas

3 Aceturato de diminazeno (2.000mg/kg) 5 machos e 5 fêmeas

Fonte: Autoria própria. 
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O aceturato de diminazeno foi administrado em dose única por 
via oral e intraperitoneal (1.000 e 2.000mg/kg) para avaliação do 
comportamento geral dos camundongos, os quais foram cuidado-
samente monitorados continuamente por 1 hora após a dosagem e 
periodicamente durante as primeiras 24 horas (com especial atenção 
durante as primeiras 3 horas), por um total de 14 dias (ALMEIDA et 
al., 1999; ALMEIDA et al., 2012). As alterações nas atividades normais 
dos camundongos e os seus pesos corpóreos foram monitorados, bem 
como o tempo em que os sinais de toxicidade ou de morte apareceram.

O estudo da toxicidade aguda foi realizado de acordo com o Guia 
para a Condução de Estudos Não Clínicos de Toxicologia e Segurança 
Farmacológica necessários ao Desenvolvimento de Medicamentos, da 
Gerência de Avaliação de Segurança e Eficácia da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, Brasília, DF (ANVISA, 2013). A dose avaliada no 
presente estudo não ultrapassou 2.000mg/kg de peso corporal.

3.2.9 Testes da toxicidade motora

Após a administração do aceturato de diminazeno nas doses de 
1.000 e 2.000mg/kg, cada animal foi submetido a uma série de testes 
do modo descrito abaixo. Primeiramente, os animais foram observa-
dos em ambiente fechado à temperatura constante (26 ± 1°C) (Figura 
7). Os animais foram então colocados em uma área de campo aberto 
e observados durante 5 minutos (PIRES et al., 2013; MORENO et al., 
2014). Imediatamente após o teste do campo aberto, os animais foram 
colocados em uma barra giratória, na qual foram avaliados por 3 mi-
nutos (PIRES et al., 2013; MORENO et al., 2014). Todos os testes foram 
realizados às 13:00 horas.
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Figura 7: Protocolo experimental para avaliação da toxicidade aguda em 
camundongos.
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Fonte: Autoria própria.

3.2.10 Atividade locomotora

Para avaliar qualquer tipo de perturbação motora relacionada à 
administração do aceturato de diminazeno pela atividade explorató-
ria espontânea, os animais utilizados no estudo foram colocados um 
por vez no campo aberto (Figura 8), o qual é feito de acrílico (paredes 
transparentes e piso preto, 30x30x15cm) e dividido em nove qua-
drados de áreas iguais (PIRES et al., 2013; MORENO et al., 2014). Os 
parâmetros observados foram o número de quadrados cruzados (com 
quatro patas), número de comportamento de autolimpeza (grooming) 
e o número de levantamentos (rearing).
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Figura 8: Campo aberto usado para avaliar atividade locomotora do 
camundongo.

Fonte: Autoria própria.

3.2.11 Coordenação motora

O teste da barra giratória (Figura 9) foi utilizado para determinar 
os efeitos do aceturato de diminazeno sobre a coordenação motora e 
relaxamento muscular nos animais em estudo. Os camundongos foram 
treinados antes do experimento para desenvolverem a capacidade de 
permanecer durante 180 segundos em uma barra de 25mm de diâmetro 
a uma velocidade de rotação de 17rpm. Três ensaios foram suficientes 
para o animal aprender a permanecer na barra giratória. Assim, cada 
animal foi avaliado quanto ao número de quedas (até três quedas) e o 
tempo de permanência na barra giratória durante 180 segundos (PIRES et 
al., 2013; COSTA et al., 2014). No presente estudo, uma redução no tempo  
de permanência na barra giratória quando comparado com o grupo 
controle foi considerado como uma diminuição da coordenação motora.

Figura 9: Barra giratória usada para avaliar a coordenação motora do 
camundongo.

Fonte: Autoria própria.
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3.2.12 Análise dos dados fisiológicos

Foram observados e registrados diariamente os seguintes dados 
fisiológicos: peso, consumo de água e de ração.

3.2.13 Análise macroscópica e pesagem dos órgãos

Após o 14º dia de tratamento com o aceturato de diminazeno, os 
animais que sobreviveram foram anestesiados com solução de xilazi-
na-cetamina 0,2mL/100g [8,75mL de cetamina (100mg/mL) e 1,25mL 
de xilazina (100mg/mL)], conforme protocolo da Cornell University/
Cornell Center for Animal Resources and Education descrito por 
Flecknell (1996) e Kohn (1997). Sucedida à eutanásia, foi feita avalia-
ção macroscópica dos órgãos e, logo em seguida, determinado o peso 
absoluto e relativo dos seguintes órgãos: pulmões, fígado, coração, 
baço e rins (SANTANA et al., 2013). O peso relativo dos camundongos 
em estudo foi calculado utilizando a seguinte fórmula: 

Peso relativo do camundongo (%) = (peso do órgão/peso  
do camundongo) x 100

3.2.14 Parâmetros bioquímicos e hematológicos

Depois de 14 dias de tratamento agudo, os animais foram aneste-
siados como descrito no tópico anterior e em seguida foi feita a coleta 
de sangue pela punção cardíaca do coração dos animais anestesiados 
(ASIEDU-GYEKYE et al., 2014). O sangue foi acondicionado em dois 
tipos de tubos, sendo um com anticoagulante EDTA (Laborlab®), para 
determinação dos parâmetros hematológicos, e o outro sem anticoagu-
lante, para obtenção do soro e avaliação dos parâmetros bioquímicos 
(Figura 10).
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Figura 10: Processamento do sangue para análise hematológica e bioquímica.

Fonte: Autoria própria.

Para análise bioquímica, o material biológico foi centrifugado a 
3500rpm durante 10 minutos para obtenção do soro e determinação dos 
parâmetros de ureia, creatinina, ácido úrico, aspartato aminotransferase 
(AST) e alanina aminotransferase (ALT). Os ensaios foram realizados em 
aparelho automático Labmax 240 com sistemas comerciais da LABTEST®. 

Os parâmetros de eritrócitos, leucócitos, plaquetas, hemoglobi-
na, hematócrito e os índices hematimétricos de volume corpuscular 
médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM) e concentração 
de hemoglobina corpuscular média (CHCM) foram determinados 
imediatamente após a coleta por meio do analisador automático de 
células hematológicas Advia 120/hematologia (Siemens). A contagem 
diferencial de leucócitos foi realizada em extensões coradas com May-
-Grünwald-Giemsa. Em cada ensaio, 100 células foram analisadas e 
contadas (SANTANA et al., 2013).

3.2.15 Análise estatística

Os resultados foram expressos como média ± E.P.M (erro padrão 
da média) e a avaliação estatística foi realizada por meio da análise 
de variância (one way ANOVA), seguida pelo teste Newman-Keuls 
como post hoc. Os resultados da análise estatística entre os grupos 
avaliados foram considerados significativos quando p<0,05. Os valores 
antioxidantes in vitro da CE50 foram obtidos por regressão não linear, 
utilizando o software de estatística GraphPad Prism 6.01.
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3.3 Resultados

3.2.1 Capacidade antioxidante in vitro

Os valores da capacidade antioxidante do aceturato de diminazeno 
contra o radical DPPH• nas concentrações de 30,3, 60,6, 121,2, 242,5, 484,2 
e 969,9nM foram de 0,06 ± 0,03, 0,16 ± 0,03, 0,29 ± 0,05, 0,43 ± 0,06 e 0,49 
± 0,05 e 0,60 ± 0,05%, respectivamente, a qual não apresentou diferença 
(p>0,05) em relação à concentração do radical DPPH• no sistema (Figura 
11). O Trolox, nas mesmas condições experimentais, apresentou capa-
cidade antioxidante de 18,09 ± 0,40, 27,14 ± 0,23, 42,71 ± 0,20, 63,63 ± 
0,37, 89,42 ± 0,05 e 91,31 ± 0,23% nas concentrações de 30,3, 60,6, 121,2, 
242,5, 484,2 e 969,9nM, respectivamente, reduzindo a concentração 
do radical DPPH• no sistema (p<0,05). De acordo com os resultados da 
capacidade antioxidante contra o radical DPPH•, o valor da CE50 foi de 
131,52nM para o Trolox, com o intervalo de confiança de 95% variando 
de 111,66 a 153,99nM. Devido à baixa capacidade antioxidante, não foi 
possível determinar o valor da CE50 para o aceturato de diminazeno.

Figura 11: Capacidade antioxidante do aceturato de diminazeno (AD) em 
diferentes concentrações (30,3-60,6nM) contra o radical DPPH•.
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Os valores representam a média ± E.P.M. dos valores de inibição in vitro, n = 3, dos 

experimentos em duplicata. *p<0,05 em relação ao controle (Tween 80 0,05% dissolvido em 

solução salina 0,9%) (ANOVA e Neuman-Keuls como post hoc teste); ap<0,05 em relação ao 

sistema (solução de radical DPPH•) (ANOVA e Neuman-Keuls como post hoc teste). bp<0,05 em 

relação ao Trolox (ANOVA e Neuman-Keuls como post hoc teste). Fonte: Autoria própria.
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Em relação aos valores da capacidade antioxidante do aceturato 
de diminazeno contra o radical ABTS•+, foi demonstrado que nas 
concentrações de 30,3, 60,6, 121,2, 242,5, 484,2 e 969,9nM houve uma 
pequena redução (p>0,05) de 8,1 ± 0,51, 10 ± 0,50, 10,5 ± 0,23, 12,16 ± 
0,51 e 12,8 ± 0,5 e 13,6 ± 0,25% na concentração do radical ABTS•+ no sistema 
(Figura 12). O Trolox, nas mesmas condições experimentais, apresen-
tou capacidade antioxidante de 26,6 ± 1,20, 39,73 ± 1,23, 75 ± 0,85, 83,43 
± 0,77, 87,8 ± 0,40 e 91,63 ± 0,21% nas concentrações de 30,3, 60,6, 121,2, 
242,5, 484,2 e 969,9nM, respectivamente, reduzindo a concentração do 
radical ABTS•+ no sistema (p<0,05). De acordo com os resultados da 
capacidade antioxidante contra o radical ABTS•+, o valor da CE50 foi de 
69,78nM para o Trolox, com o intervalo de confiança de 95% variando 
de 34,45 a 109,97nM. Devido à baixa capacidade antioxidante, não foi 
possível determinar o valor da CE50 para o aceturato de diminazeno.

Figura 12: Capacidade antioxidante do aceturato de diminazeno (AD) em 
diferentes concentrações (30,3-60,6nM) contra o radical ABTS•+.
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experimentos em duplicata. *p<0,05 em relação ao controle (Tween 80 0,05% dissolvido em 

solução salina 0,9%) (ANOVA e Neuman-Keuls como post hoc teste); ap<0,05 em relação ao 

sistema (solução de radical ABTS•+) (ANOVA e Neuman-Keuls como post hoc teste). bp<0,05 em 

relação ao Trolox (ANOVA e Neuman-Keuls como post hoc teste). 

Fonte: Autoria própria.
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Os resultados correspondentes à capacidade antioxidante do 
aceturato de diminazeno e do Trolox pelo seu potencial redutor em 
diferentes concentrações estão representados na Figura 13. O aumento 
da absorbância em 700nM a partir da concentração de 242,5, 484,2 
e 969,9nM demonstrou um pequeno potencial redutor do aceturato 
de diminazeno em relação ao controle (p>0,05). O Trolox a partir da 
concentração de 30,3nM já demonstrou um potencial redutor em 
relação ao controle.

Figura 13: Potencial redutor (Fe3+/Fe2+) do aceturato de diminazeno (AD) em 
diferentes concentrações (30,3-60,6nM).
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3.3.2 Toxicidade em Artemia salina L. (Artemiidae)

A toxicidade do aceturato de diminazeno nas con-

centrações de 30,3, 60,6, 121,2, 242,5, 484,2 e 969,9nM foi 

avaliada utilizando A. salina nos períodos de 24, 48, 72 

e 96 horas (Figura 14). Foi observado que o aceturato de 

diminazeno na concentração de até 484,2nM (96 horas) 

mostrou baixa toxicidade (p<0,05) quando comparado 
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com o dicromato de potássio na mesma concentração. 

Alta toxicidade foi observada apenas na concentração de 

969,9nM com 100% de mortalidade (96 horas).

Figura 14: Porcentagem de mortalidade das A. salina na presença do aceturato 
de diminazeno (AD) em várias concentrações (30,3-969,9nM).
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Os resultados representam a média ± E.P.M. de três experimentos independentes em triplicata. 

*p<0,05 em relação ao dicromato de potássio (DP, 30,3-969,9nM) (ANOVA e Neuman-Keuls como 

post hoc teste). Fonte: Autoria própria.

3.3.3 Capacidade hemolítica

Os resultados correspondentes à capacidade de induzir hemólise 
em eritrócitos para o aceturato de diminazeno e para o Triton X-100 
estão representados na Figura 15. Foi observado que mesmo com 
o aumento da concentração do aceturato de diminazeno, a taxa de 
hemólise permaneceu baixa (menor que 5%) em relação ao controle 
(p>0,05) e em relação ao Triton X-100 (p<0,05). Já o Triton X-100 apre-
sentou elevada taxa de hemólise em relação ao controle (p<0,05) a 
partir da menor concentração avaliada (30,3nM).
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Figura 15: Capacidade hemolítica do aceturato de diminazeno (AD) em 
diferentes concentrações (30,3-969,9).
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Os valores representam a média ± E.P.M. dos experimentos em duplicata. ap<0,05 em relação 

ao controle (PBS) (ANOVA e Neuman-Keuls como post hoc teste); bp<0,05 em relação ao Triton 

X-100 (ANOVA e Neuman-Keuls como post hoc teste). Fonte: Autoria própria.

3.3.4 Toxicidade aguda em camundongos

Os efeitos do aceturato de diminazeno em camundongos após 
administração por via oral estão resumidos na Tabela 2. Não houve 
morte após a administração por via oral do aceturato de diminazeno 
na dose de 1.00mg/kg para os camundongos de ambos os sexos e o sinal 
de toxicidade observado foi apenas contorção abdominal para camun-
dongos fêmeas. No entanto, houve mortes após administração oral do 
aceturato de diminazeno na dose de 2.000mg/kg para camundongos 
machos e vários efeitos adversos de toxicidade como hipoatividade e 
perda do reflexo de endireitamento. 

89 



Os mesmos efeitos de toxicidade na dose de 2000mg/kg também 
foram evidenciados para camundongos fêmeas, seguidos ainda por 
taquicardia, piloereção e convulsão. Além disso, a taxa de mortalidade 
para camundongos fêmeas foi três vezes maior quando comparada 
com a taxa de mortalidade em camundongos machos (Tabela 2).

Diferentemente do observado na via de administração oral, 100% 
dos animais de ambos os sexos tradados nas doses de 1.000 e 2.000mg/
kg por via intraperitoneal morreram apresentando vários sinais de 
toxicidade (Tabela 2).

Tabela 2: Efeitos do aceturato de diminazeno em camundongos  
após o tratamento agudo.

Via
Doses

(mg/kg)
Sexo M/T

Mortalidade 
(%)

Latência para 
Mortalidade 

(min)

Sintomas de 
Toxicidade

Oral

0 M 0/5 0 – Nenhum

F 0/5 0 – Nenhum

1.000 M 0/5 0 – Nenhum

F 0/5 0 >30, 60<
Contorção 
Abdominal

2.000 M 1/5 20 >30, 60<
Hipoatividade e 
perda do reflexo 

de endireitamento

F 3/5 60 >30, 60<

Hipoatividade, 
perda do 

reflexo de 
endireitamento, 

taquicardia, 
piloereção e 
convulsão

Intraperitoneal

0 M 0/5 0 – Nenhum

F 0/5 0 – Nenhum
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1000 M 5/5 100 –

Contorção 
Abdominal, 
taquicardia, 
piloereção e 

hipoatividade

F 5/5 100 5<

Contorção 
Abdominal, 
taquicardia, 
piloereção e 

hipoatividade

2000 M 5/5 100 5<
Hipoatividade e 
perda do reflexo 

de endireitamento

F 5/5 100 5<

Hipoatividade, 
perda do 

reflexo de 
endireitamento, 

taquicardia, 
piloereção.

Mortes (M), Tratados (T), Machos (M), Fêmeas (F). 

Fonte: Autoria própria.

3.3.5 Peso corporal

Alterações no peso corporal dos grupos de animais tratados com 
aceturato de diminazeno e o grupo controle por via oral estão apre-
sentadas na Figura 16. Para a dose de 1000 e 2000mg/kg do aceturato 
de diminazeno, os camundongos de ambos os sexos apresentaram 
uma pequena redução de peso, mas estas alterações não foram signi-
ficativas (p>0,05) quando comparadas com o grupo controle até o 14º 
dia de tratamento.
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Figura 16: Resultados do peso corporal de camundongos tratados com 
aceturato de diminazeno e observados durante 14 dias.

Figura 16 (A): Machos tratados por via oral; Figura 16 (B): Fêmeas tratadas por 
via oral.
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(AD0) controle, (AD1) dose de 1000mg/kg, (AD2) dose de 2000mg/kg. Os valores representam a 

média ± E.P.M. Fonte: Autoria própria.

3.3.6 Consumo de água

De acordo com os resultados descritos na Figura 17 para o consumo 
de água, os camundongos de ambos os sexos tratados por via oral com 
aceturato de diminazeno nas doses de 1000 e 2000mg/kg apresentaram 
uma pequena redução em relação ao grupo controle (p>0,05).

Figura 17: Resultados do consumo de água de camundongos tratados com 
aceturato de diminazeno e observados durante 14 dias.
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Figura 17 (A): Machos tratados por via oral; Figura 17 (B): Fêmeas ratadas por via oral.  

(AD0) controle, (AD1) dose de 1000mg/kg, (AD2) dose de 2000mg/kg.  

Os valores representam a média ± E.P.M. Fonte: Autoria própria.

3.3.7 Consumo de ração

De acordo com os resultados descritos na Figura 18 para o consumo 
de ração, os camundongos de ambos os sexos tratados por via oral com 
aceturato de diminazeno nas doses de 1000 e 2000mg/kg apresentaram 
uma pequena redução em relação ao grupo controle (p>0,05).
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Figura 18: Resultados do consumo de ração de camundongos tratados com 
aceturato de diminazeno e observados durante 14 dias.

0

2

4

6

M a c h o s

C
o

n
s

u
m

o
 d

e
 r

a
ç

ã
o

 (
g

)

A D 0

A D 1

A D 2

0

2

4

6

F ê m e a s

C
o

n
s

u
m

o
 d

e
 r

a
ç

ã
o

 (
g

)

A D 0

A D 1

A D 2

 
Figura 18 (A): Machos tratados por via oral; Figura 18 (B): Fêmeas tratadas por via oral. (AD0) 

controle, (AD1) dose de 1.000mg/kg, (AD2) dose de 2.000mg/kg. Os valores representam a média 

± E.P.M. Fonte: Autoria própria.

3.3.8 Análise macroscópica dos órgãos

O exame apenas macroscópico dos órgãos dos grupos de animais 
tratados por via oral não demonstrou alterações morfológicas preju-
diciais quando comparado com o grupo controle.

3.3.9 Peso dos órgãos

A Tabela 3 apresenta o peso médio absoluto dos órgãos de camun-
dongos tratados com aceturato de diminazeno e do grupo controle por 
via oral. Na dose de 1000mg/kg, o peso absoluto do baço foi significa-
tivamente elevado nos camundongos machos (p<0,05). Em relação ao 
grupo controle, camundongos de ambos os sexos na dose de 1000mg/
kg apresentaram um ligeiro aumento do peso absoluto para o fígado 
(p>0,05). Na dose de 2000mg/kg foi observada uma pequena redução 
do peso de alguns órgãos (baço, fígado, pulmões e rins) em relação 
ao grupo controle e/ou a dose de 1000mg/kg para os camundongos 
de ambos os sexos, e não foram observadas alterações significativas 
(p<0,05) de peso quando comparados aos respectivos controles.
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Tabela 3: Efeitos sobre o peso absoluto (g) dos órgãos de camundongos Swiss 
machos e fêmeas após admistração aguda do aceturato de diminazeno.

Via Oral

Parâmetros AD0 AD1 AD2

Machos

Baço 0,069 ± 0,005 0,079 ± 0,001a 0,072 ± 0,003

Coração 0,151 ± 0,009 0,150 ± 0,004 0,132 ± 0,008

Fígado 1,742 ± 0,186 1,826 ± 0,020 1,586 ± 0,026

Pulmões 0,212 ± 0,024 0,217 ± 0,006 0,171 ± 0,005

Rins 0,448 ± 0,046 0,411 ± 0,008 0,378 ± 0,008

Fêmeas

Baço 0,057 ± 0,003 0,058 ± 0,004 0,051 ± 0,005

Coração 0,148 ± 0,008 0,145 ± 0,007 0,149 ± 0,007

Fígado 1,476 ± 0,043 1,761 ± 0,051 1,345 ± 0,041

Pulmões 0,198 ± 0,008 0,189 ± 0,007 0,153 ± 0,009

Rins 0,366 ± 0,038 0,356 ± 0,016 0,337 ± 0,013

(AD0) controle, (AD1) dose de 1.000mg/kg, (AD2) dose de 2.000mg/kg. Os valores representam a 

média ± E.P.M. dos pesos dos órgãos (g) de 5 camundongos (por grupo) utilizados nos protocolos 

experimentais. As diferenças nos grupos experimentais foram determinadas por análise de 

variância (ANOVA), seguido de Neuman–Keuls como post hoc teste. ªp<0,05, quando comparado 

com o grupo controle. Fonte: Autoria própria.

Os camundongos eutanasiados após 14 dias de tratamento com 
aceturato de diminazeno apresentaram alterações significativas 
(p<0,05) do peso relativo (%) apenas para o baço quando comparado 
com o grupo de controle (Tabela 4), como observado no peso absoluto 
para o baço.
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Tabela 4:  Efeitos sobre o peso relativo (%) dos órgãos de camundongos Swiss 
machos e fêmeas após admistração aguda do aceturato de diminazeno.

Via Oral

Parâmetros AD0 AD1 AD2

Machos

Baço 0,235 ± 0,008 0,283 ± 0,002a 0,268 ± 0,012

Coração 0,515 ± 0,031 0,539 ± 0,017 0,522 ± 0,009

Fígado 5,926 ± 0,634 6,522 ± 0,101 5,919 ± 0,099

Pulmões 0,723 ± 0,083 0,775 ± 0,024 0,632 ± 0,022

Rins 1,523 ± 0,156 1,469 ± 0,031 1,411 ± 0,031

Fêmeas

Baço 0,206 ± 0,008 0,224 ± 0,016 0,199 ± 0,021

Coração 0,523 ± 0,031 0,557 ± 0,028 0,496 ± 0,029

Fígado 5,199 ± 0,151 6,774 ± 0,198 5,174 ± 0,156

Pulmões 0,699 ± 0,029 0,730 ± 0,029 0,638 ± 0,035

Rins 1,289 ± 0,136 1,372 ± 0,063 1,299 ± 0,053

(AD0) controle, (AD1) dose de 1000mg/kg, (AD2) dose de 2000mg/kg. Os valores representam 

a média ± E.P.M. dos pesos dos órgãos (%) de 5 camundongos (por grupo) utilizados nos 

protocolos experimentais. As diferenças nos grupos experimentais foram determinadas por 

análise de variância (ANOVA), seguido de Neuman-Keuls como post hoc teste. ªp<0,05, quando 

comparado com o grupo controle. Fonte: Autoria própria.

3.3.10 Toxicidade motora do aceturato de diminazeno

3.3.10.1 Efeitos sobre atividade locomotora

Os resultados descritos na Tabela 5 demonstram que o aceturato 
de diminazeno produziu alterações comportamentais (groomings, 
rearings e número de cruzamentos) significativas (p<0,05) em camun-
dongos submetidos ao teste do campo aberto depois da administração 
aguda com as doses 1000 e 2000mg/kg quando comparado com o grupo 
controle. Os únicos parâmetros que não sofreram alterações significa-
tivas (p>0,05) em comparação ao grupo controle foram rearings para 
os camundongos machos na dose 1000mg/kg e groomings nas doses 
1000 e 2000mg/kg para camundongos de ambos os sexos.
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Tabela 5: Efeitos sobre atividade locomotora de camundongos Swiss machos e 
fêmeas após admistração do aceturato de diminazeno. 

Via Oral

Parâmetros AD0 AD1 AD2

Macho

Groomings 6,60 ± 2,85 8,75 ± 1,10 4,75 ± 0,47

Rearings 14,80 ± 1,65 12,50 ± 2,63 6,75 ± 1,03ª

Cruzamentos 64,00 ± 2,88 39,75 ± 1,65ª 22,50 ± 3,66ª

Fêmea

Groomings 5,80 ± 1,82 7,25 ± 1,80 3,50 ± 0,50

Rearings 13,00 ± 1,78 6,25 ± 1,97ª 3,67 ± 0,88ª

Cruzamentos 65,60 ± 8,48 32,50 ± 1,90ª 17,33 ± 0,88ª

(AD0) controle, (AD1) dose de 1.000mg/kg, (AD2) dose de 2.000mg/kg. Os valores representam a 
média ± E.P.M. para o número de quadrados cruzados, rearings e groomings de 5 camundongos 

(por grupo) utilizados nos protocolos experimentais. As diferenças nos grupos experimentais 
foram determinadas por análise de variância (ANOVA), seguido de t Student-Neuman-Keuls 

como post hoc teste. ªp<0,05, quando comparado com o grupo controle. Fonte: Autoria própria.

3.3.11 Efeitos sobre a coordenação motora

A Tabela 6 apresenta os efeitos do aceturato de diminazeno no 
teste da barra giratória. Foram observadas alterações significativas 
(p<0,05) no tempo de permanência e no número de quedas na barra 
giratória após administração do aceturato de diminazeno nas doses 
de 1000 e 2000mg/kg para os camundongos de ambos os sexos quando 
comparado com o grupo controle.
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Tabela 6: Efeitos sobre a coordenação motora de camundongos Swiss machos e 
fêmeas após admistração do aceturato de diminazeno.

Via Oral

Parâmetros AD0 AD1 AD2

Machos

Tempo de Permanência (s) 177,6 ± 1,60 88,00 ± 8,50ª 59,25 ± 9,42ª

Número de Quedas 0,60 ± 0,24 3,00 ± 0,00ª 3,00 ± 0,00ª

Fêmeas

Tempo de Permanência (s) 177,2 ± 1,31 101,9 ± 16,29ª 71,00 ± 8,00ª

Número de Quedas 0,80 ± 0,37 2,80 ± 0,20ª 3,00 ± 0,00ª

(AD0) controle, (AD1) dose de 1000mg/kg, (AD2) dose de 2000mg/kg. Os valores representam 

a média ± E.P.M. para o tempo de permanência e número de quedas de 5 camundongos (por 

grupo) utilizados nos protocolos experimentais. As diferenças nos grupos experimentais foram 

determinadas por análise de variância (ANOVA), seguido de Neuman-Keuls como post hoc teste. 

ªp<0,05, quando comparado com o controle. Fonte: Autoria própria.

3.3.12 Efeitos sobre os parâmetros hematológicos

A administração por via oral do aceturato de diminazeno nas doses 
de 1000 e 2000mg/kg provocou várias alterações no perfil hematológico 
quando comparado com o grupo controle, conforme demonstrado na 
Tabela 7. Na dose de 1000 e 2000mg/kg para camundongos machos 
foram observadas alterações significativas (p<0,05) nos valores de 
hematócrito, volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpus-
cular média (HCM) e na concentração de hemoglobina corpuscular 
média (CHCM). Os camundongos fêmeas na dose de 1000 e 2000mg/
kg não apresentaram alterações significativas (p>0,05) nos níveis dos 
parâmetros hematológicos quando comparado com o grupo controle.
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Tabela 7: Efeitos do aceturato de diminazeno sobre os parâmetros hematológicos 
de camundongos Swiss machos e fêmeas após tratamento de 14 dias.

Via Oral

Parâmetros AD0 AD1 AD2

Machos

Hemácias (mm3) 8,04 ± 0,82 7,77 ± 0,05 8,73 ± 0,41

Hemoglobina (g dL-1) 13,22 ± 0,44 13,56 ± 0,05 14,40 ± 0,23

Hematócrito (%) 44,66 ± 0,81 40,46 ± 1,15a 57,15 ± 2,06a

VCM (fL) 52,40 ± 0,80 49,40 ± 0,51a 60,05 ± 0,41a

HCM (pg) 20,24 ± 0,86 17,72 ± 0,12a 16,60 ± 0,40a

CHCM (g dL-3) 30,64 ± 0,74 33,88 ± 1,39a 26,35 ± 0,50a

Plaquetas (mm3) 308,80 ± 46,92 406,06 ± 24,25 217,3 ± 1,10

Leucócitos totais (mm3) 8,44 ± 0,19 5,32 ± 1,13 7,00 ± 0,57

Neutrófilos (%) 8,01 ± 2,07 11,60 ± 2,65 9,25 ± 0,47

Linfócitos (%) 77,80 ± 3,30 79,80 ± 3,65 84,50 ± 0,86

Fêmeas

Hemácias (mm3) 9,16 ± 0,78 7,58 ± 0,11 8,27 ± 0,23

Hemoglobina (g dL-1) 15,48 ± 0,99 13,80 ± 0,45 16,87 ± 0,83

Hematócrito (%) 48,82 ± 2,63 42,32 ± 2,07 55,60 ± 1,55

VCM (fL) 52,12 ± 1,93 48,25 ± 0,66 55,67 ± 0,88

HCM (pg) 17,66 ± 0,63 16,53 ± 0,14 15,50 ± 0,50

CHCM (g dL-3) 29,00 ± 0,75 31,03 ± 0,42 28,63 ± 0,27

Plaquetas (mm3) 309,80 ± 57,82 342,30 ± 16,13 221,3 ± 10,33

Leucócitos totais (mm3) 9,09 ± 0,17 7,85 ± 0,51 8,15 ± 0,25

Neutrófilos (%) 6,80 ± 1,02 9,75 ± 0,47 7,70 ± 0,65

Linfócitos (%) 80,80 ± 3,21 81,30 ± 2,37 82,67 ± 0,88

Volume Corpuscular Médio (VCM), Hemoglobina Corpuscular Média (HCM), Concentração de 
Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM). Os valores representam a média ± E.P.M. (AD0) controle, 

(AD1) dose de 1000mg/kg, (AD2) dose de 2000mg/kg. Os valores representam a média ± E.P.M. 
As diferenças nos grupos experimentais foram determinadas por análise de variância (ANOVA), 

seguido de Neuman-Keuls como post hoc teste. ªp<0,05, quando comparado com o grupo 

controle. Fonte: Autoria própria.
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3.3.13 Efeitos sobre os parâmetros bioquímicos

No presente estudo, os resultados demostraram que os camundon-
gos de ambos os sexos apresentaram algumas alterações nos parâme-
tros bioquímicos (Tabela 8). O nível de creatinina em camundongos 
machos foi significativamente (p<0,05) alterado com uma redução de 
aproximadamente 76% na dose de 2000mg/kg de aceturato de dimina-
zeno quando comparado com o grupo controle. Já em camundongos 
fêmeas, os parâmetros bioquímicos alterados de forma significativa 
(p<0,05) foram creatinina com uma redução de aproximadamente 48% 
na dose de 2000mg/kg e também aspartato aminotrasaminase com um 
aumento de aproximademente 32% na dose de 2000mg/kg, quando 
comparado com o grupo controle. Os outros parâmetros bioquímicos 
em camundongos fêmeas na dose de 1000 e 2000mg/kg não foram al-
terados (p>0,05) quando comparados com o grupo controle (Tabela 8).

Tabela 8: Efeitos do aceturato de diminazeno sobre os parâmetros bioquímicos 
de camundongos Swiss machos e fêmeas após tratamento durante 14 dias.

Via Oral

Parâmetros AC0 AC1 AC2

Machos

Ureia (mg dL-1) 60,85 ± 6,82 62,20 ± 3,24 49,67 ± 1,33

Creatinina (mg dL-1) 0,47 ± 0,02 0,45 ± 0,14 0,11 ± 0,04ª

Ácido úrico (mg dL-1) 1,95 ± 0,35 0,93 ± 0,10 1,49 ± 0,74

ALT (UmL-1) 49,40 ± 10,46 35,33 ± 0,88 58,67 ± 6,33

AST (UmL-1) 166,10 ± 18,27 208,7 ± 9,20 126,3 ± 14,84

Fêmeas

Ureia (mg dL-1) 47,67 ± 4,37 58,25 ± 4,30 52,50 ± 8,50

Creatinina (mg dL-1) 0,48 ± 0,41 0,41 ± 0,01 0,25 ± 0,09ª

Ácido úrico (mg dL-1) 3,05 ± 0,22 2,86 ± 0,08 3,29 ± 0,14

ALT (UmL-1) 56,60 ± 5,06 56,75 ± 5,28 61,50 ± 0,50

AST (UmL-1) 127,0 ± 5,77 142,0 ± 3,46 167,5 ± 6,50ª

Aspartato Aminotrasaminase (AST), Alanina Aminotrasaminase (ALT). Os valores representam 
a média ± E.P.M. As diferenças nos grupos experimentais foram determinadas por Análise de 

Variância (ANOVA), seguido de Neuman–Keuls como post hoc teste. ªp<0,05, quando comparado 
com o controle. Fonte: Autoria própria.
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3.4 Discussão

No presente estudo, a atividade antioxidante do aceturato de 
diminazeno foi avaliada em diferentes métodos in vitro. Os métodos 
antioxidantes que envolvem inibição dos radicais livres estáveis DPPH• 
e ABTS•+ são bastante utilizados por serem rápidos e fáceis de realizar. 
Nestes dois métodos, os resultados foram determinados pela análise 
da diminuição da absorbância. Como observado na Figura 11 e 12, os 
resultados obtidos no presente estudo demonstraram que o composto 
aceturato de diminazeno apresenta baixa capacidade antioxidante. O 
poder redutor também foi avaliado pela transformação do ferricianeto 
de potássio (Fe3+) de cor amarela à ferrocianeto de potássio (Fe2+) de 
cor verde. Essa mudança de cor ocorre por meio da capacidade de 
transferência de elétrons, a qual serve como um importante indica-
dor da capacidade antioxidante de um determinado composto, como 
observado para o Trolox. Em relação ao aceturato de diminazeno, foi 
observado um baixo valor de redução do ferrocianeto de potássio, con-
firmando os resultados já obtidos contra os radicais DPPH• e ABTS•+.

É possível sugerir que a baixa capacidade antioxidante do composto 
em estudo está relacionada a sua estabilização química. O aceturato 
de diminazeno apresenta em sua estrutura química apenas uma pos-
sibilidade de doar um hidrogênio radicalar a partir de um nitrogênio 
do grupo triazeno (Figura 19). Contudo, mesmo nesta posição, não 
há favorecimento para a estabilidade do aceturato de diminazeno, 
visto que os átomos de nitrogênio ligados aos anéis aromáticos estão 
carregados positivamente e consequentemente retiram o elétron por 
mesomeria ou ressonância. Sendo assim, a estabilização da forma 
radical após a saída do hidrogênio radicalar será desfavorecida.
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Figura 19: Possível mecanismo da reação do aceturato com o radical  
R• (DPPH•, ABTS•+).  
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Fonte: Autoria própria.

 A.salina é um microcrustáceo que tem sido utilizado como um 
teste alternativo, devido à disponibilidade comercial e rapidez, para 
determinar a toxicidade de várias substâncias químicas (GOUVEIA 
et al., 2014; MANIVANNAN et al., 2014; RADULOVIĆ et al., 2014). Os 
resultados destacados na Figura 14 demonstram que o aceturato de 
diminazeno não foi tóxico para as A. salina nas primeiras 48 horas de 
tratamento, sendo observada taxa de mortalidade apenas em 72 horas.  
Além da baixa toxicidade em A.salina, o aceturato de diminazeno não 
demonstrou ser citotóxico pelo rompimento das membranas das bica-
madas lipídicas de eritrócitos de ratos. Em outros estudos de toxicidade 
realizados in vitro em células L5178Y do linfoma do rato e linfócitos de 
búfalos, o aceturato de diminazeno (120.000-960.000nM) demonstrou 
ser genotóxico (BOOS; STOPPER, 2000; OTHMAN; AHMED, 2004).

Há uma expansão dos estudos farmacológicos para o agente anti-
parasitário aceturato de diminazeno por vários grupos de pesquisas na 
última década e poucos têm abordado parâmetros toxicológicos. Assim, 
o desenvolvimento de pesquisas para clarificar o seu perfil toxicológico 
é de extrema importância e o presente estudo apresenta os resultados 
de toxicidade aguda em dose única do aceturato de diminazeno em 
camundongos Swiss. Sendo um medicamento de uso veterinário, o 
aceturato de diminazeno é administrado de forma intramuscular na 
dose de 3 a 7mg/kg em várias espécies de animais infectados com pa-
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rasitas do gênero Trypanosoma. Nestas doses são observados poucos 
efeitos clínicos de toxicidade em animais domésticos e os sinais clínicos 
resultantes da infecção são suprimidos dentro de 24 horas (SILVA et 
al., 2009; OLIVEIRA et al., 2014).

Os resultados obtidos da toxicidade aguda demonstraram que 
dentre as doses de 1000 e 2000mg/kg de aceturato de diminazeno 
administrado nos animais por via oral, os efeitos adversos seguidos 
por mortalidade foram observados na dose de 2000mg/kg para camun-
dongos de ambos os sexos. Neste estudo também foi observado que os 
camundongos fêmeas são mais sensíveis ao aceturato de diminazeno 
na dose de 1000mg/kg e principalmente na dose de 2000mg/kg, na qual 
foi observada uma taxa de mortalidade de 60%. Os resultados do es-
tudo estão em concordância com os estudos de Muller (1988), no qual 
foi demonstrado uma taxa de mortalidade apenas para camundongos 
fêmeas de um grupo de 10 camundongos (5 de cada sexo) tratados 
por gavagem com o aceturato de diminazeno na dose de 1500mg/kg. 
Além disso, o aceturato de diminazeno nas doses de 1000 e 2000mg/kg 
administrado por via intraperitoneal apresentou elevada toxicidade 
com 100% de mortalidade dos camundongos de ambos os sexos.

O surgimento de alterações no peso de animais em estudos para 
avaliação de toxicidade é considerado um importante indicador de 
possíveis efeitos adversos da substância avaliada. No presente estu-
do foi observado um pequeno decréscimo no peso dos animais em 
tratamento nas doses de 1000 e 2000mg/kg de peso corporal durante 
um período de 14 dias de tratamento (0, 7 e 14 dias), o qual pode ser 
consequência de um comprometimento de absorção de nutrientes. No 
entanto, é importante notar que os dois grupos de animais tratados 
com aceturato de diminazeno (1000 e 2000mg/kg) não tiveram seus 
pesos alterados de forma significativa (p>0,05) quando comparados 
com o grupo controle durante o mesmo período de tratamento. No 
resultado do estudo de Yoshimura (1990) foi demonstrado que ratos em 
tratamento com o composto em estudo administrado por gavagem uma 
vez por dia nas doses de 100, 250, 500 e 1000mg/kg tiveram seus pesos 
reduzidos apenas na dose de 1000mg/kg depois de 8 dias tratamento.

Avaliando a toxicidade crônica (9 meses) do aceturato de dimina-
zeno administrado em ratos Wistar (15 de cada sexo) por gavagem nas 
doses de 63 e 160mg/kg/dia, Baeder, Schuetz e Kramer (1975) demons-
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traram que não houve alteração de peso dos animais em estudo. Além 
disso, a avaliação macroscópica dos principais órgãos não demonstrou 
nenhuma lesão.

Quanto à análise da evolução ponderal, não foram observadas 
alterações significativas (p>0,05) no consumo de ração pelos camun-
dongos de ambos os sexos tratados com aceturato de diminazeno 
(1.000 e 2.000mg/kg) em três períodos diferentes quando comparado 
com o grupo controle. Na ausência de alterações significativas (p>0,05) 
do consumo de ração, a magnitude da redução do peso corporal dos 
grupos de camundongos machos e fêmeas tratados com aceturato de 
diminazeno não excedeu 5% quando comparado com o grupo controle. 
Resultado semelhante também foi demonstrado para o peso médio ab-
soluto e relativo dos principais órgãos de camundongos Swiss machos 
e fêmeas, exceto para o baço na dose de 1000mg/kg (p<0,05). Em um 
recente estudo, Eghianruwa et al. (2012) avaliaram os pesos de vários 
órgãos (fígado, baço, coração e cérebro) de ratos tratados com o acetu-
rato de diminazeno administrado na dose de 7mg/kg (intramuscular) 
e os resultados obtidos demonstraram uma pequena redução (p>0,05) 
de peso dos órgãos avaliados.   

Como parte do estudo de toxicidade (screening hipocrático), foi feita 
uma avaliação da atividade motora em camundongos tratados com o 
aceturato de diminazeno para demonstrar possíveis alterações sobre 
a função normal do sistema nervoso central. Os resultados obtidos 
no teste do campo aberto demonstraram alteração comportamental 
pela redução da atividade locomotora de forma significativa (p<0,05) 
para animais de ambos os sexos quando comparado com o grupo 
controle. Nesta avaliação foi possível observar que os camundongos 
fêmeas foram mais suscetíveis ao aceturato de diminazeno nas doses 
de 1000 e 2000mg/kg por apresentarem uma maior redução da ativi-
dade locomotora pelos parâmetros de rearing, grooming e números 
de cruzamentos quando comparado com camundongos machos. Além 
da atividade locomotora, também foi avaliada a coordenação motora 
(teste Rota rod) e os resultados demostraram que não houve redução 
no tempo de permanência (p<0,05) na barra giratória e no aumento do 
número de quedas (p<0,05) para os camundongos de ambos os sexos. 

Os resultados descritos no presente estudo indicam que a redução 
na atividade motora pode ser um ponto sensível aos efeitos neurotóxi-
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cos da exposição ao aceturato de diminazeno (1000 e 2000mg/kg). Estes 
efeitos podem ser explicados pela distribuição irregular do aceturato 
de diminazeno no cérebro, uma vez que este composto possui elevada 
massa molecular e, devido ao seu tamanho e polaridade, apresenta 
grande dificuldade para atravessar a barreira hematoencefálica 
(ODIKA; ASUZU; ANIKA, 1995; OLBRICH et al., 2004). A toxicidade do 
diminazeno sobre o sistema nervoso central tem sido relatada para 
animais como cães (FLORES et al., 2014) e camelos (HOMEIDA et al., 
1981).

O sistema hematopoiético é bastante suscetível a compostos com 
propriedades tóxicas e por isso serve como um importante indicador 
do estado fisiológico e patológico de animais em estudos toxicológicos 
(RAMAIAH; BOUNOUS; ELMORE, 2014). Após 14 dias de tratamento com 
o aceturato de diminazeno em dose única, foram observadas alterações 
(p<0,05) sobre alguns parâmetros hematológicos em camundongos ma-
chos quando comparado com o grupo controle, demonstrando assim, 
que o composto em estudo pode apresentar hematoxicidade. Na dose 
de 2000mg/kg para camundongos machos, o aumento dos valores do 
hematócrito (p<0,05) e das hemácias (p>0,05) foi simultâneo com uma 
diminuição nos valores do HCM (p<0,05) e CHCM (p<0,05), o que pode 
estar relacionado a uma relativa policitemia. Como o HCM e CHCM são 
derivados da hemoglobina, hemácias e hematócrito, há a possibilidade 
de que um aumento destes parâmetros possa influenciar diretamente 
na diminuição do MCH e MCHC. Já em relação à dose de 1000mg/kg, 
foi observada uma redução dos valores do hematócrito (p<0,05) e das 
hemácias (p>0,05), a qual foi simultânea apenas na diminuição nos 
valores do HCM (p<0,05). 

Apesar de não sofrer uma alteração significativa (p>0,05), os níveis 
de plaquetas em camundongos machos e fêmeas tratados com acetu-
rato de diminazeno na dose de 2000mg/kg sofreram uma redução em 
relação ao controle de aproximadamente 30 e 29%, respectivamente. 
Esta redução pode ter implicações adversas, uma vez que as plaquetas 
desempenham um importante papel na coagulação do sangue. Além 
disso, é importante observar que na dose de 1000mg/kg há um aumento 
dos níveis de plaquetas para os camundongos machos de aproximada-
mente 31% e, segundo Asiedu-Gyekye et al. (2014), há a possibilidade 
de lesões dos vasos sanguíneos. Resultados semelhantes com relação 
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aos parâmetros hematológicos foram encontrados no estudo de Tonin 
et al. (2011), no qual, ratos tratados com aceturato de diminazeno 
(7mg/Kg, intramuscular) durante 30 dias não apresentaram alterações 
significativas dos níveis de hematócrito, linfócitos, leucócitos totais, 
neutrófilos, monócitos e eosinófilos.

No presente estudo foi observada uma redução (p>0,05) dos níveis 
de creatinina em camundongos machos tratados com o aceturato de 
diminazeno na dose de 2000mg/kg. Isto pode ser em razão de uma 
possível interferência sobre a função renal dos camundongos, uma vez 
que a diminuição da creatinina foi acompanhada por uma ligeira redu-
ção da ureia em camundongos machos de aproximadamente 18,37% 
em relação ao controle. Resultados obtidos em animais com relação a 
um aumento nos níveis de creatinina têm sido relacionados à doença 
renal como obstrução urinária (TONOMURA et al., 2011; WUNNAPUK 
et al., 2013). Por conseguinte, é necessária a realização de estudos 
histopalógicos do rim dos animais em tratamento com aceturato de 
diminazeno para confirmar a existência, ou não, de efeito adverso. 

O fígado é um órgão envolvido na biotransformação de uma de-
terminada substância química. Desta forma, a avaliação dos níveis 
de enzimas hepáticas é um parâmetro bioquímico bastante realizado 
por ser indicador de possíveis danos hepatocelularares (BORLAK; 
CHOUGULE; SINGH, 2014; WORETA; ALQAHTANI, 2014; YANG et al., 
2014). No presente estudo, foi observado um aumento dos níveis de 
ALT e AST para os camundongos de ambos os sexos tratados com o 
aceturato de diminazeno na dose de 1000 e 2000mg/kg, o que pode 
refletir um possível dano tecidual do fígado. Apesar dos elevados va-
lores de ALT e AST serem um importante indicador de dano no fígado, 
é necessária a realização de estudos histopalógicos para confirmar 
a existência da toxicidade hepática do composto em estudo. Em um 
estudo histopatológico já realizado do fígado de ratos tratados com 
o aceturato de diminazeno na dose 7mg/kg (intramuscular), não foi 
verificada nenhuma lesão (EGHIANRUWA et al., 2012).

O agente antiparasitário aceturato de diminazeno faz parte da 
família da bis-benzamidina e, por ter apresentado diversas especiali-
dades farmacológicas em diferentes condições fisiopatológicas (uveíte, 
glaucoma, infarto do miocárdio e hipertensão pulmonar), a obtenção 
de resultados relacionados a sua toxicidade é importante, principal-
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mente quando é utilizada outra via de administração do aceturato de 
diminazeno ainda pouco estudada. 

3.5 Conclusão

O presente estudo destaca que o aceturato de diminazeno apresenta 
sinais de toxicidade quando administrado oralmente na dose de 1000 
e 2000mg/kg, apesar da ausência de mudança na estabilidade do peso 
corpóreo e no consumo de ração e água. Também foi demonstrado 
que o aceturato de diminazeno apresenta elevada influência sobre o 
sistema nervoso central pela redução da atividade locomotora e coor-
denação motora, bem como alteração de parâmetros hematológicos e 
bioquímicos. Os resultados obtidos do estudo de toxicidade também 
indicaram uma maior suscetibilidade biológica dos camundongos 
fêmeas tratados oralmente com uma taxa de mortalidade três vezes 
maior em relação aos camundongos machos. Em relação à exposição 
dos camundongos ao aceturato de diminazeno (1.000 e 2.000mg/kg) por 
via intraperitoneal, foi demonstrada elevada toxicidade com 100% de 
mortalidade dos animais. O aceturato de diminazeno apresentou baixa 
capacidade antioxidante in vitro e baixa toxicidade em modelos biológi-
cos utilizando A. salina e células de eritrócitos de ratos. Por conseguin-
te, existe a necessidade do desenvolvimento de mais estudos para elu-
cidar possíveis mecanismos de toxicidade pela via oral, como avaliação  
da toxicidade com doses repetidas, avaliação histopatológica de vários 
órgãos e dosagem dos constituintes bioquímicos (Na+, K+, Cl-, Mg2+).
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4. Aceturato de diminazeno:  
uma diamidina aromática com  

atividade esquistomicida in vitro

4.1 Introdução

A esquistossomose está entre as principais Doenças Tropicais 
Negligenciadas (DTNs), sendo a segunda doença parasitária mais 
importante no mundo em termos de impacto na saúde pública. O 
número de pessoas acometidas por esquistossomose está estimado 
em 249 milhões em 77 países no mundo, resultando na morte de 500 
mil pessoas por ano (OMS, 2014). Aproximadamente, 749 milhões de 
pessoas estão atualmente em risco de desenvolver a esquistossomose 
(OMS, 2014). No Brasil, é estimado que aproximadamente 25 milhões 
de pessoas vivem em áreas endêmicas e estão com risco de infecção, 
havendo 7 milhões infectadas, tornando o Brasil o país mais afetado 
por este tipo de doença nas Américas (OMS, 2012; NASCIMENTO; OLI-
VEIRA, 2014; SCHOLTE et al., 2014).

Os helmintos parasitas do gênero Schistosoma são os agentes 
causadores da esquistossomose, uma das mais prevalentes infecções 
parasitárias em humanos e animais (EL RIDI et al., 2013; REIS et al., 
2014). Como ainda não existe uma vacina em uso contra o parasita 
causador da esquistossomose, a quimioterapia está entre as principais 
medidas adotadas para a redução da incidência e prevalência da es-
quistossomose. O principal tratamento quimioterápico para a esquis-
tossomose é realizado pelo uso de praziquantel (PZQ), um fármaco de 
baixo custo e eficácia contra algumas espécies do gênero Schistosoma 
que afetam o ser humano (CHAN; ZAROWIECKI; MARCHANT, 2013; LEE 
et al., 2014). No entanto, devido à dependência de uma única droga 
e, consequentemente, ao seu uso generalizado deste de 1970 a nível 
mundial, algumas espécies do gênero Schistosoma estão desenvolven-
do tolerância e resistência contra o PZQ, o que pode resultar em baixas 
taxas de cura (HUYSE et al., 2013). 

Assim, é uma situação bastante preocupante ter apenas um agen-
te quimioterápico para o tratamento da esquistossomose e, por isso, 
existe uma grande necessidade de desenvolvimento de novos agentes 
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esquistossomicidas. Neste sentido, vários grupos de pesquisas têm 
testado uma série de novas moléculas de origem natural, sintética ou 
semissintética para o desenvolvimento de novos agentes com potencial 
anti-Schistosoma como, por exemplo, acetato de carvacrolila (MORAES 
et al., 2013a), fitol (MORAES et al., 2014), piplartina (MORAES et al., 
2012), epóxi-limoneno (MORAES et al., 2013b), plumbagina (LOR-
SUWANNARAT et al., 2013), mefloquina (HOLTFRETER et al., 2011), 
compostos tioxo-imidazolidinas (NEVES et al., 2011), derivados de 
pirrolo-[1,2,5]benzotiazepinas (CHEN et al., 2013) e derivado sintéticos 
do PZQ (SADHU et al., 2012). 

Portanto, o desenvolvimento de novas pesquisas com o objetivo 
de analisar compostos para o tratamento da esquistossomose é alta-
mente necessário. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
a atividade esquistomicida de uma diamidina aromática, aceturato 
de diminazeno, em um modelo experimental in vitro. O aceturato de 
diminazeno é um composto quimioterápico usado para o tratamento 
da tripanossomose em animais e que tem apresentado outras proprie-
dades farmacológicas, como por exemplo, babesicida, amebicida e 
leishimanicida (MUNDAY et al., 2013). Desta forma, e considerando o 
seu potencial antiprotozoário, o presente trabalho pretendeu ampliar 
o campo de aplicabilidade farmacológica do aceturato de diminazeno 
contra o parasita protozoário Schistosoma mansoni.
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4.2 Material e métodos

4.2.1 Aceturato de diminazeno

O aceturato de diminazeno (2-acetamido acético; 4-[2-(4-carbami-
midoil fenil)iminohidrazinil]benzenocarboximidamida, Figura 1) foi 
obtido da Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA).

Figura 1: Estrutura química do aceturato de diminazeno
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Fonte: Autoria própria.

4.2.2 Animais e parasitas

Para aquisição dos parasitas, o ciclo de vida do helminto S. mansoni 
(linhagem BH) foi mantido em caramujos da espécie Biomphalaria 
glabrata (hospedeiro intermediário) e em hamsters Mesocricetus au-
ratus (hospedeiro definitivo) no Instituto Adolf Lutz (São Paulo, Brasil), 
como previamente descrito por Moraes (2012). Após 49 dias de infec-
ção, os hamsters infectados com 150 cercárias foram sacrificados e os 
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vermes adultos de S. mansoni de ambos os sexos foram recuperados 
por perfusão do sistema porta hepático em meio RPMI 1640 (Roswell 
Park Memorial Institute, Invitrogen) com heparina sódica (Roche, 
São Paulo, Brasil) (SMITHERS; TERRY, 1965). Todos os experimentos 
foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da 
Universidade Federal do Piauí (CEEA/UFPI # 016/14).

4.2.3 Avaliação esquistomicida in vitro com S. mansoni

Parasitas de S. mansoni adultos foram cultivados em meio RPMI 
1640 (pH 7,5) contendo 25mM de HEPES (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 
USA) e suplementado com soro fetal bovino (10%), estreptomicina 
(200μg/mL), penicilina (200 UI/mL) (Invitrogen). Em seguida, os para-
sitas foram distribuídos em placas de cultura de células com 24 poços 
(Techno Plastic Products, TPP, St. Louis, MO, USA) contendo 2mL do 
meio RPMI 1640 e mantidos em uma estufa com 5% de CO2 e a 37°C. 
Os parasitas foram constantemente monitorados durante 120 horas. O 
aceturato de diminazeno foi solubilizado em dimetilsulfóxido (DMSO 
0.5%, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) nas concentrações de 30,3, 60,6, 
121,2, 242,5, 484,2 e 969,9nM, as quais foram usadas para avaliação 
antiequistossomal in vitro em placas de culturas com um volume final 
de 2mL (RPMI 1640). Simultaneamente, foi preparado um controle 
negativo com DMSO 0,5% em meio RPMI 1640 e um controle positivo 
com o PZQ (praziquantel) na concentração de 3,2nM. Todo o procedi-
mento experimental foi realizado em triplicata (Figura 2).

Usando um microscópio invertido, os parâmetros da atividade 
esquistomicida avaliados foram taxa de mortalidade, redução na 
atividade motora (leve ou significativa), alterações tegumentares e 
capacidade reprodutiva (oviposição) pelos vermes S. mansoni durante 
o tratamento in vitro nos intervalos de 24, 48, 72, 96 e 120 horas. Neste 
estudo, um verme de S. mansoni foi considerado morto na ausência 
de movimento por 1 minuto (MORAES, 2012).
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Figura 2: Avaliação experimental das propriedades esquistomicida in vitro do 
aceturato de diminazeno.
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Fonte: Autoria própria.

4.2.4 Avaliação in vitro da capacidade reprodutiva de S. mansoni 
adulto

O presente estudo, por meio da contagem dos números de ovos 
produzidos na presença do aceturato de diminazeno nas concentra-
ções de 242,5, 484,2 e 969,9nM, avaliou a capacidade reprodutiva dos 
vermes adultos de S. mansoni (MORAES et al., 2011a; MORAES et al., 
2011b; VERAS et al., 2012). Durante o tratamento in vitro, a produção 
de ovos foi monitorada nos intervalos de 24, 48, 72, 96 e 120 horas.

4,2.5 Analise morfológica do tegumento de S. mansoni

Uma análise ultra estrutural de alterações morfológicas no te-
gumento de parasitas adultos de S. mansoni foi realizada utilizando 
microscopia confocal a laser como já descrito (MORAES et al., 2012; 
MORAES et al., 2014). Resumidamente, após o término de 120 horas 
de tratamento com o aceturato de diminazeno nas concentrações 
242,5, 484,2 e 969,9nM, os vermes de S. mansoni foram fixados em 
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solução de FAA (água destilada, etanol, ácido acético e formaldeído) 
e analisados em um microscópio confocal (LSM 510 META, Carl Zeiss, 
Standorf Gottingen, Vertrieb, Germany) com excitação de 488nM e 
emissão de 505nM.

4.2.6 Análise estatística

A análise estatística foi realizada utilizando o programa GraphPad 
Prism 6.01 através da análise de variância one way seguida de Newman-
-Keuls como post hoc teste para comparações múltiplas. Os resultados 
foram expressos como média ± E.P.M (erro padrão da média) e consi-
derados estatisticamente significantes quando p<0,05.

4.3 Resultados

4.3.1 Efeito sobre a motilidade e o tempo de sobrevivência  
de S. Mansoni

Os resultados dos estudos in vitro com S. mansoni adulto de 49 
dias de idade exposto ao aceturato de diminazeno nas concentrações 
de 30,3, 60,6, 121,2, 242,5, 484,2 e 969,9nM e dos grupos controle estão 
demonstrados na Tabela 1. Quando os vermes de S. mansoni foram 
mantidos em meio RPMI 1640 contendo apenas DMSO 0,5% por 120 
horas, não foram observadas alterações nos parâmetros avaliados 
e 100% dos vermes permaneceram vivos no intervalo de 120 horas. 
Ao contrário do observado no DMSO 0,5%, os vermes de S. mansoni 
expostos ao controle positivo PZQ (3,2nM) exibiram fortes contrações 
espasmódicas apresentando 100% de redução da atividade motora 
do corpo. Além disso, todos os parasitas morreram em 24 horas de 
tratamento.

O aceturato de diminazeno adicionado ao meio RPMI 1640 propor-
cionou uma significativa redução da atividade motora do parasita S. 
mansoni. Quando os vermes de S. mansoni adultos foram incubados 
com aceturato de diminazeno na concentração de 30,3nM, não foi 
observada nenhuma interferência na atividade motora no intervalo 
de 120 horas. Por outro lado, quando os vermes de S. mansoni foram 
expostos ao aceturato de diminazeno nas concentrações de 60,6, 
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121,2, 242,5, 484,2 e 969,9nM, uma significativa redução da atividade 
motora foi observada (Tabela 1). Apenas nas concentrações de 484,2 
e 969,9nM, o aceturato de diminazeno causou a morte de 100% dos 
parasitas adultos de ambos os sexos no intervalo de 48 horas (Tabela 1).

Tabela 1: Efeito in vitro do aceturato de diminazeno na motilidade e 
sobrevivência de S. mansoni adulto de 49 dias.

Grupo
Período de 

incubação (h)
Mortalidade

(%)a

Redução na atividade 
motora (%)a

Leve Significativa

Controle (DMSO 
0,5%)

24 0 0 0

48 0 0 0

72 0 0 0

96 0 0 0

120 0 0 0

PZQ (3,2nM)

24 100 0 100

48 100 0 100

72 100 0 100

96 100 0 100

120 100 0 100

Aceturato de 
diminazeno 

30,3nM

24 80 0 100

48 100 0 100

72 100 0 100

96 100 0 100

120 100 0 100

Aceturato de 
diminazeno

60,6nM

24 0 0 100

48 100 0 100

72 100 0 100

96 100 0 100

120 100 0 100
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Aceturato de 
diminazeno

121,2nM

24 0 30 70

48 40 0 100

72 100 0 100

96 100 0 100

120 100 0 100

Aceturato de 
diminazeno

242,5nM

24 0 20 0

48 0 60 40

72 0 80 20

96 10 0 100

120 60 0 100

Aceturato de 
diminazeno

484,2nM

24 0 0 0

48 0 0 0

72 0 30 0

96 0 90 10

120 0 40 60

Aceturato de 
diminazeno

969,9nM

24 0 0 0

48 0 0 0

72 0 0 0

96 0 0 0

120 0 50 0

a Porcentagem em relação a 20 vermes investigados. Fonte: Autoria própria.

4.3.2 Estudo de microscopia confocal a laser

Para verificar o efeito do aceturato de diminazeno no tegumento 
de S. mansoni, foi realizada uma análise por microscopia confocal a 
laser.  Nas concentrações de 30,3, 60,6, 121,2nM não foram observadas 
alterações morfológicas no tegumento de S. mansoni. Entretanto, foram 
detectadas alterações morfológicas na superfície de vermes S. mansoni 
machos tratados com o aceturato de diminazeno nas concentrações 
de 242,5, 484,2 e 969,9nM. É possível detectar extensa interrupção 
tegumentar como descamação e desintegração de tubérculos, o que 
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resultou em zonas lisas no tegumento dos vermes. Estas alterações 
morfológicas induzidas pelo aceturato de diminazeno foram depen-
dentes das concentrações utilizadas e nenhuma alteração morfológica 
foi observada nos parasitas pertencentes ao grupo do controle negativo 
em até 120 horas.

4.3.3 Efeito do aceturato de diminazeno na produção de ovos

A capacidade do aceturato de diminazeno de promover a separação 
dos vermes acasalados para inibir a oviposição também foi investi-
gada (Figura 3). Este protocolo foi realizado utilizando o aceturato de 
diminazeno nas concentrações de 242,5, 484,2 e 969,9nM e os parasitas 
foram monitorizados a cada 24 horas até 120 horas. Os parasitas foram 
incubados com o aceturato de diminazeno e aqueles pertencentes ao 
grupo controle negativo permaneceram acasalados até ao final do 
período de incubação. Como mostrado na Figura 4, o número total 
de ovos foi 100% inibido quando comparado com o número de ovos 
produzidos pelos vermes no grupo de controle.

Figura 3: Capacidade do aceturato de diminazeno de promover a separação dos 
vermes acasalados para inibir a oviposição
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4.4 Discussão

O surgimento de parasitas resistentes ao PZQ, o principal quimio-
terápico para o tratamento da esquistossomose em ser humano no 
mundo, tem levantado preocupações de projetos como o Programa 
Especial para Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais da Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), na qual tem incentivado a des-
coberta e o desenvolvimento de novos compostos esquistossomicidas 
(LUSTIGMAN et al., 2012; ROLLINSON et al., 2013). 

O presente estudo foi realizado para avaliar os efeitos in vitro esquis-
tomicida do aceturato de diminazeno e como abordado na introdução, o 
desenvolvimento de pesquisas com vários tipos de compostos tem sido 
uma das principais estratégicas na busca de novos agentes antiesquistos-
somose. O composto avaliado no presente trabalho é do grupo das bis-
-benzamidinas e muitos compostos desta classe têm sido utilizados para o 
tratamento da tripanossomíase, havendo estudos demonstrando ativida-
de do aceturato de diminazeno contra protozoários parasitas do gênero 
Babesia e Leishmania (MUTISO et al., 2011). Além dessas propriedades 
e como observado nos resultados obtidos neste trabalho, o aceturato de  
diminazeno possui ação esquistomicida contra o parasita S. mansoni.

Os experimentos in vitro mostraram resultados esquistomicida 
em relação aos parâmetros avaliados no presente trabalho, uma vez 
que foi possível observar nas maiores concentrações elevada taxa de 
mortalidade dos vermes S. mansoni, redução na atividade motora, 
mudanças na morfologia tegumentar e inibição na produção de ovos 
pela separação de todos os casais de vermes adultos tratados com o 
aceturato de diminazeno. 

Em relação à capacidade reprodutiva de fêmeas do S. mansoni, uma 
redução de 100% no número de ovos nas concentrações 242,5, 484,2 e 
969,9nM após 24 horas de incubação foi observada quando comparado 
com o grupo controle negativo. No entanto, é importante ressaltar que 
a incubação de S. mansoni com aceturato de diminazeno manteve os 
vermes adultos machos e fêmeas separados, o que impediu o processo 
de acasalamento e oviposição. Esta ação esquistossomicida potenciali-
za as propriedades apresentadas pelo aceturato de diminazeno neste 
estudo, uma vez que as manifestações clínicas da esquistossomose 
estão relacionadas com a presença de ovos nos tecidos do hospedeiro 
(MORAES et al., 2014). 
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Resultados semelhantes também foram encontrados nos estudos 
de Pereira et al. (2011), nos quais foi demonstrado que o composto 
(±)-licarina A e seu enantiômero (–)-licarina A têm a capacidade de 
separar todos os pares de vermes adultos de S. mansoni em vermes 
individuais machos e fêmeas após 24 horas de incubação nas concen-
tração de 100 e 200μM. Também é importante destacar que no estudo 
de Pereira et al. (2011) foi demonstrada atividade tripanocida para o 
composto (±)-licarina A e seu enantiômero (–)-licarina A, sendo esta 
atividade a principal ação farmacológica do aceturato de diminazeno.

Em relação à análise morfológica, os resultados obtidos revelaram 
várias alterações tegumentares acentuadas após incubação de vermes 
adultos de S. mansoni com o aceturato de diminazeno quando compara-
do com o controle negativo, assim demonstrando que o tegumento dos 
vermes de S. mansoni pode ser um alvo principal para as propriedades 
esquistossomicida do aceturato de diminazeno. Como abordado por 
outros estudos realizados recentemente (BERTÃO et al., 2012; MORAES 
et al., 2013; XIAO, 2013; LORSUWANNARAT et al., 2013; MORAES et 
al., 2014) danos ao tegumento de S. mansoni têm sido considerados o 
principal alvo de novas e promissoras drogas esquistossomicidas, já 
que a integridade do tegumento é importante para a sobrevivência e 
proliferação do parasita.

Recentemente foi demonstrado que uma das principais proprie-
dades esquistomicidas apresentadas pelo composto β-Lapachone 
(3,4-dihydro-2,2-dimethyl-2H-naphthol [1,2-b] pyran-5,6-dione) (50-
100μM) está relacionada a vários danos causados no tegumento de 
S. mansoni como descamação e aparecimento de buracos (AIRES et 
al., 2014). Além desta propriedade farmacológica (esquistomicida), 
o análogo do lapachol β-Lapachone apresenta atividade tripanocida 
(SALAS et al., 2008) e, como abordado anteriormente, esta é a principal 
atividade do aceturato de diminazeno.

A atividade tripanocida, babesicida e leishimanicida apresentada 
pelo aceturato de diminazeno tem sido atribuída a vários mecanismos 
de ação e o principal tem sido relacionado à sua ligação com o DNA 
cinetoplástico, inibindo a sua replicação e causando a perda total e 
irreversível do cinetoplasto. Os parâmetros investigados no presente 
estudo demonstram claramente a atividade esquistossomicida da 
droga aceturato de diminazeno, mas o possível mecanismo biológico 
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de ação ainda continua desconhecido, o que indica a necessidade de 
futuros estudos. Além disto, é necessária a realização de estudos in 
vivo em animais infectados por esquistossomas para confirmar a sua 
ação esquistossomicida.

4.5 Conclusão

Em conclusão, o presente trabalho constatou atividade esquistosso-
micida in vitro do aceturato de diminazeno por meio de observações nos 
parâmetros de mortalidade, redução na atividade motora, número de ovos 
e alterações tegumentares de vermes adultos de S. mansoni. Assim, estes  
resultados fornecem uma base inicial para estudos mais aprofundados 
contra o S. mansoni, uma vez que é a primeira vez que a atividade 
esquistossomicida foi avaliada para esta diamidina aromática.
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5. Considerações finais

O aceturato de diminazeno (C14H15N7·2C4H7NO3) é o principal 
agente quimioterapêutico utilizado no tratamento da tripanossomía-
se em animais. Além disto, este composto tem apresentado outras 
implicações farmacológicas contra protozoários do gênero Babesia e 
Leishmania. No presente estudo foi verificado que o aceturato de di-
minazeno apresenta atividade antiprotozoário in vitro contra vermes 
adultos de Schistosoma mansoni pela indução de mortalidade, redução 
da atividade motora, alterações morfológicas na superfície tegumentar 
(descamação e desintegração de tubérculos) e inibição da oviposição 
(separação de todos os casais de vermes adultos). Os resultados cons-
tataram que, apesar da atividade antiesquistossomose, o aceturato de 
diminazeno demonstrou ser tóxico quando administrado oralmente 
e intraperitoneal na dose de 1.000 e 2.000mg/kg em camundongos. 
Entre as vias de administração, o fármaco deve ser evitado pela via 
intraperitoneal, uma vez que, foi observado 100% de mortalidade dos 
animais tratados. A obtenção destes resultados é considerada impor-
tante pelo fato de que este composto está sendo bastante estudado nos 
últimos anos para novas aplicações farmacológicas (uveíte, glaucoma, 
infarto do miocárdio e hipertensão pulmonar) e o desenvolvimento 
de pesquisas relacionados a toxicidade ainda são escassos.
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