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RESUMO 

Os vírus dengue pertence à família Flaviviridae e ao gênero Flavivirus, sendo composto por 4 

sorotipos antigenicamente distintos, são considerados os arbovírus mais importantes no 

mundo por causar altas taxas de morbidade e mortalidade em regiões tropicais e subtropicais 

do planeta, colocando em risco até 3,6 bilhões de pessoas em mais de 100 países. Por ser uma 

doença com amplo espectro clínico e por não possuir vacina ou tratamento eficaz, o estudo de 

possíveis antivirais que visam diminuir a viremia do paciente é de suma importância, já que 

este é um dos fatores que pode levar a febre hemorrágica da dengue e a síndrome do choque 

da dengue que são as formas grave da doença. No presente estudo foi avaliado o potencial 

antiviral do extrato da folhada planta Caesalpinia echinata contra o vírus dengue-2 (DENV-2) 

em cultura de células C6/36 e Vero e a ação antiviral da Rifampicina em células Vero. A 

escolha da Caesalpinia echinata se deve ao fato de que já foi observada sua ação anti-

inflamatória e antimalárica, além de não ter sido encontrado nenhum trabalho que tenha 

avaliado seu potencial de ação frente a vírus. A Rifampicina foi escolhida por demonstrado 

ação antiviral, principalmente contra os poxvirus, porém poucos sãos os relatos da utilização 

deste fármaco contra vírus de RNA. O resultado foi obtido através da quantificação da carga 

viral pela técnica da qRT-PCR em Tempo Real. As células infectadas por DENV-2 foram 

submetidas ao tratamento pelo período de 7 dias em diferentes concentrações do extrato da 

planta Caesalpinia echinataque variou entre 0,68 a 0,0068mg/mL. Não foi possível observar 

neste estudo, evidências de inibição significativa da replicação do vírus DENV-2 em ambas as 

culturas celulares. ARifampicina foi utilizada em diferentes condições de tratamento, no qual 

foi avaliado ao longo de 72 horas a carga viral produzida nas células Vero.Nas condições de 

tratamento pós-infecção e no ensaio virucida o fármaco apresentou atividade antiviral, 

reduzindo a taxa de replicação em 100 vezes em relação ao controle. De acordo com os 

nossos resultados conclui-se que a Rifampicina mostrou-se eficaz no combate a infecção do 

DENV-2 em cultura de células Vero. 

 

Palavras-chave: DENV-2, células C6/36 e Vero,Caesalpinia echinata, Rifampicina, 

quantificação, qRT-PCR em tempo real e PFU. 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

The dengue virus belongs to the Flaviviridae family and the Flavivirus genus, consisting of 

four serotypes antigenically distinct, are considered the most important arbovirus in the world 

to cause high rates of morbidity and mortality in tropical and subtropical regions of the world, 

threatening to 3, 6 billion people in over 100 countries. Because it is a disease with a wide 

clinical spectrum and has no vaccine or effective treatment, the study of possible antiviral 

drugs aimed at reducing viremia of patients is of paramount importance, since this is one of 

the factors which can lead to dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome that are 

severe forms of the disease. In the present study we evaluated the antiviral potential of the leaf 

extract of the plant Caesalpinia echinata against dengue-2 virus (DENV-2) in cultured C6/36 

and Vero cells and the antiviral action of Rifampicin on Vero cells. The choice of Caesalpinia 

echinata is due to the fact that has been observed its action anti-inflammatory and anti-

malarial , and not have been found no study evaluated its antiviral effect. Rifampin was 

chosen was chosen for demonstrated antiviral action, especially against poxviruses, but few 

sane reports usage  of this drug against RNA viruses. The result was obtained by quantifying 

the viral load bythe technique of Real-time qRT-PCR. Cells infected with DENV-2 were 

subjected to treatment for 7 days in different concentrations of plant extract Caesalpinia 

echinata (0.68 - 0,0068mg / ml). As a result, we could not observe a inhibition significant of 

virus replication in both cell cultures. The Rifampicin was used for different treatment 

condition,which were evaluated over 72 hours the amount of viral load produced in Vero 

cells, In the conditions treatment and the test virucidal theantiviral activity, which is capable 

of reducing the rate of 100X replication as compared to control. According to our results we 

can conclude that Rifampicin was effective in action against to infection DENV-2 in Vero cell 

culture. 

Keywords: DENV-2, C6/36 and Vero cell, Caesalpinia echinata, Rifampicin, quantification, 

Real-Time qRT-PCR, Caesalpinia echinata and PFU. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 História e Epidemiologia 

 

A dengue é a infecção viral aguda transmitida por artrópode mais importante no 

mundo (XI et al., 2008). O primeiro registro desta enfermidade, data de 265-420 d.C, em uma 

enciclopédia chinesa, onde os sintomas relacionado a esta enfermidade foram relatados pela 

primeira vez (GUBLER, 1998).  

 A primeira epidemia de dengue foi relatada no século 18, onde ocorreu de forma 

simultânea nos continentes Asiático, Africano e Americano, já a primeira grande epidemia de 

dengue hemorrágica aconteceu em 1953 em Manila nas Filipinas, se espalhando em seguida 

por todo sudeste asiático (GUBLER, 1998; GUPTA, et al., 2012). No Brasil, o primeiro 

registro da dengue data do ano de 1846 quando ocorreu uma epidemia que atingiu 

principalmente os Estados do Rio Janeiro, São Paulo e Bahia (MENDES, et al., 2000).  

O primeiro isolamento do vírus ocorreu na década de 40 no Japão, onde Kimura em 

1943 e Hotta em 1944 denominaram esta cepa de Mochizuki. Em 1945 Sabin e Schelesinger 

ao isolar as cepas do Havaí e Nova Guiné, observou que as mesmas possuíam características 

antigênicas distintas, e considerou que seriam sorotipos diferentes do mesmo vírus. A partir 

de então denominou a cepa do Havaí sorotipo 1 e da Nova guiné sorotipo 2. Os sorotipos 3 e 

4  foram isolados durante a epidemia que ocorreu no ano de 1956 no sudeste asiático 

(TEIXEIRA, et al.,1999; HALSTEAD, 2002). 

O vírus dengue (DENV) é o arbovírus mais prevalente no mundo, sendo um grave 

problema de saúde pública, por causar grandes epidemias em regiões tropicais e subtropicais 

no mundo. Estima-se que 2,5 - 3,6 bilhões de pessoas em mais de 100 países estão sob risco 

de infecção (GUHA-SAPIR, SCHIMMER, 2005). Segundo a Organização mundial de saúde, 

ocorre de 50 a 100 milhões de casos de dengue a cada ano no mundo, sendo que 500 mil são 

casos da Febre Hemorrágica da Dengue (FHD), que pode evoluir para Síndrome do Choque 

da Dengue (DSS) da qual a taxa de mortalidade é de cerca de 1-2,5%. O sucesso do 

tratamento de pacientes com FHD e o DSS éincerto e caro, mas sem o tratamento adequado, 

as taxas de mortalidade podem ser superiores a 20% (WHO, 1997). Estudos recentes que 

utilizam métodos cartográficos estimam que ocorra 390 milhões de infecções de dengue por 

ano no mundo, dos quais 96 milhões apresentam qualquer um dos níveis de manifestações 

clínicas (BHATT et al., 2013). Com base nesses dados é possível estimar o custo da epidemia 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3759171/#CIT0004
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para a sociedade.Apenas no Hemisfério Ocidental calcula-se uma perda de US$ 2,1 bilhões 

ano, considerando-se salários perdidos, queda na produtividade e despesas médicas. Devido a 

estes problemas, a busca por uma vacina eficaz e um antiviral eficiente é de suma importância 

para a saúde publica (TEIXEIRA et al., 2014). 

No Brasil de acordo com os dados do Ministério da saúde, o ano de 2014 apresentou 

587,8 mil de casos confirmados de dengue, sendo deste total 405 chegaram a óbitos.  

 

1.2. Vírus Dengue 

 

Os DENVs são membros da família Flaviviridaeque compreende um grande número 

de vírus encontrado na natureza. Esta família é composta por três gêneros: Flavivirus, 

Hepacivirus e Pestvirus. Todos são vírus pequenos envelopados e possuem material genético 

de RNA fita simples de polaridade positiva, devido a estas semelhanças morfológicas e 

genômicas foram incluídos na mesma família (KUNO et al., 1998). O gênero Flavivirusé 

conhecido como arbovírus por serem vírus transmitidos por artrópodes, principalmente por 

mosquitos e carrapatos, possuindo quase 70 membros (HALSTEAD, 1988; KUNO et al., 

1998; LINDENBACH, RICE, 2001; GUBLER, 2002). 

Há 4 sorotipos do DENV (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), sendo todos 

responsáveis por infecções cuja apresentação clínica varia desde casos assintomáticos, 

passando pela forma clássica até doença grave. Os quatro sorotipos são antigenicamente 

distintos, e cada um deles possui vários genótipos que exibem diferença em relação a 

infecção, tanto do vetor quanto no hospedeiro humano (SCOTT et al., 1980, KING et al., 

1999, WU et al., 2000; HALSTEAD, 2007; GUBLER, 2002; HOLMES, TWIDDY, 2003). 

 

1.3. Vetor 

 

O principal vetor transmissor do DENV é o mosquito Aedes aegypti. Esta espécie é 

proveniente da África, porém se espalhou pela Ásia e Américas durante as grandes 

navegações. É considerado um inseto cosmopolita, sendo encontrado principalmente em 

locais urbanos (TRPIS, HAUSSERMANN, 1986). 

As fêmeas dos mosquitos alimentam-se de duas a três vezes durante um único ciclo, 

aumentando a chance de se infectar e de transmitir o vírus ao o homem (HERVY, 1977). A 

fêmea infectada pelo DENV é capaz de transmitir esse patógeno durante o  repasto sanguíneo 

e para sua prole por transmissão vertical (FONSECA, FIGUEIREDO, 2005). 



- 18 - 
 

 Outro vetor de importância na transmissão da dengue e de outros Flavivirus é o Aedes 

albopictus. Esse mosquito é proveniente do sudeste asiático onde recebeu o nome de tigre 

asiático, por apresentar coloração escura com uma faixa branca no dorso e pintas nas patas 

(BONTAGE, 2007). O Aedes albopictus ao contrario do Aedes aegypti possui hábitos 

preferencialmente silvestre (PAUPY et al., 2009).  

 

1.4. Biologia do vírus dengue 

 

1.4.1. Aspectos Morfológicos 

 

O DENV mede cerca de 50nm de diâmetro, se apresentando com partículas esféricas, 

constituídas por um nucleocapsídeo icosaédrico e um envelope lipídico (KUHN et al., 2002). 

O nucleocapsídeo é formado pelo capsídeo que envolve o core central de RNA de fita 

simples. O DENV possui três proteínas estruturais: a do capsídeo proteína (C) que varia de 

13–16 kDa, a qual envolve e protege o genoma do vírus. Esta proteína possui determinantes 

antigênicos comuns a outros Flavivirus, no que diz respeito aos aminoácidos básicos e no 

perfil de hidrofibicidade; a proteína de membrana (M) e a glicoproteína do envelope (E) que 

estão inseridas em uma bicamada lipídica do envelope viral. (RUSSELL, BRANDT, 

DALRYMPLE, 1980; GUIRAKHOO et al., 1991; KHROMYKH, WESTAWAY, 1996; 

MONATH, BURKE, 2001; REY, 2003; ASSENBERG et al., 2009). 

 

1.4.2. Estrutura Genômica 

 

O DENV possui um genoma de RNA de fita simples polaridade positiva, que mede 

cerca de 10.700 Kilobase de comprimento e codifica uma poliproteína com 3411 

aminoácidos. Na porção 5’ terminal há cap I, seguido por dinucleotídeo AG conservado, já na 

porção 3’ terminal não é observada a cauda poli-A. Uma open Reading frame (ORF) de 

10.200 nucleotídeos é traduzida em uma poliproteína que após ser processada por proteases 

viral e celular, resulta  em três proteínas estruturais (C, preM e E) e sete proteínas não 

estruturais (NS1-NS2A-NS2B-NS3-NS4A-NS4B-NS5). A proteína preMapós passar por 

modificações durante o processo de maturação dos vírions dar origem a proteína de 

membrana M  (HEINZ, ROEHRIG, 1990; HENCHAL, PUTNAK, 1990; CHAMBERS et al., 

1990; RICE, 1996; MUKHOPADHYAY; KUHN; ROSSMANN,2005; WHITEHEAD et al., 

2007;; LINDENBACH, THIEL, RICE, 2007). 
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A proteína C é uma molécula que pesa aproximadamente 11 kilodaltons (kDA), de 

carater básico, que dará origem ao capsideo viral, constituido por dímeros compactos e 

simétricos, onde os monômeros apresentam quatro alfa hélices (JONES et al., 2003; 

LINDENBACH et al., 2007).  

A proteína M pesa aproximadamente 8 kDa pode ser encontrada na forma precursora 

pr-M em vírions imaturos (RODENHUIS- ZYBERT, WILSCHUT, SMIT, 2010). Esta 

proteína é constituída por 165 aminoácidos, glicosilada (resíduo 69) formando um 

heterodímero com a proteína E (WENGLER; WENGLER, 1989; ZHANG, CORVER, 

CHIPMAN, 2003). Na etapa de formação do vírus na rede trans-Golgi, esta proteína é 

glicosilada por uma protease semelhante a furina derivada da célula hospedeira que devido ao 

pH ácido gera uma mudança conformacional na proteína pr-M de modo irreversível formando 

a proteína M (RICE, STRAUSS, STRAUSS, 1986; STADLER et al., 1997; KEELAPANG et 

al., 2004).   

A proteína E é uma glicoproteína de 495 aminoácidos (DENV-3, tem 493 

aminoácidos) que se constitui nas espículas dos vírus, responsáveis pela adsorção e 

penetração dos vírus nas células. Nos DENVs (sítios de glicosilação potencial nos resíduos 69 

e 155), pesa cerca de 53 kDa (DA SILVA , RICHTMANN, 2006RODENHUIS- ZYBERT, 

WILSCHUT, SMIT, 2010).Éo principal constituinte do envelope viral e a proteína estrutural 

mais conservada entre osFlavivirus(RICE; STRAUSS; STRAUSS, 1986; MONATH, 1986; 

MANDL et al., 1989). Sua principal função é promover a ligação dos vírus aos receptores de 

superfície da célula hospedeira e a fusão entre envelope viral e membrana do endossomal, 

após a endocitose das partículas virais dentro das vesículas endossomais, formadas a partir da 

membrana citoplasmática da célula. Esta glicoproteína viral,é um importante alvo de 

anticorpos neutralizantes e resposta imune (PUTNAK et al., 1991; ANDERSON, KING, 

INNIS, 1992; CHEN; MAGUIRE; MARKS, 1996; REY, 2003).   

A proteína não-estrutural NS1 do DENV é uma glicoproteína solúvel de 

aproximadamente 46-50 kDa, produzida a partir do início da replica viral e pode ser detectada 

nos primeiros dias da infecção. Assim, a pesquisa da NS1 no soro do paciente se constitui um 

método de diagnóstico precoce da infecção pelo DENV.  A proteína NS1 é a única proteína 

que é secretada e associada a membrana, por isso é reconhecida como importante imunógeno 

em infecções por dengue (RUSSELL, BRANDT, DALRYMPLE, 1980; HENCHAL, 

HENCHAL, 1987; FALCONAR, YOUNG, 1990; FLAMAND et al., 1999; YOUNG et al., 

2000). Esta proteína participa na replicação viral e na proteção ao vírus, por impedir a 

ativação do sistema complemento(PERERA, KUHN, 2008). Porém sua importância aumenta 

HENCHAL; PUTNAK, 1990; CHAMBERS et. al., 1990. 
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por ser encontrada em altas concentrações no soro do paciente infectado por dengue durante a 

fase aguda da doença (AVIRUTNAN et al., 2010; DAS, MONGKOLAUNGKOON, 

SURESH, 2009). 

A proteína NS2 é dividida nas porções NS2A que contem cerca de 231 aminoácidos 

pesando aproximadamente 22 kDa, é multifuncional, envolvida na replicação do RNA, e na 

modulação da resposta antiviral por interferon, a porção NS2B, é um cofator necessário para a 

atividade proteolítica da protease NS3. A proteína NS3 contém cerca de 620 aminoácidos 

pesando aproximadamente 70 kDa é a segunda maior e mais conservada entre os DENVs, tem 

função de clivagem da poliproteína viral e na replicação do RNA através das enzimas 

nucleotídeo trifosfatase (NTPase), RNA 5' trifosfatase (RTPase) e helicase (FALGOUT et al., 

1991;1993; LI et al., 1999; YUSOF et al., 2000;  BENARROCH et al., 2004).  

 A proteína NS4 é clivada nas porções NS4A e NS4B que pesam 16KDa e 27 KDa 

respectivamente, ambas, associam-se à membrana da célula infectada durante o processo de 

maturação viral (CHAMBERS et al., 1990).NS4A induz alteraçõesde 

membranaimportantespara a replicação viral e NS4Bauxilia na replicação do RNApor meio 

de suainteração direta comNS3, e pode também estar associada a inibição da resposta de 

interferons (IFN do tipo 1)( UMAREDDY et al., 2006; PERERA, KUHN, 2008). 

A proteína NS5 pesa cerca de 105 kDa e contém aproximadamente 900 aminoácidos, 

sendo considerada a maior proteína codificada pelo genoma do DENV, e mais conservada dos 

Flavivirus, possui duas funções: a sua porção C-terminal codifica uma RdRp, enquanto a 

região N-terminal possui potencial motifs metiltransferase (MT) (EGLOFF et al., 

2002;ASSENBERG et al., 2009). As proteínas NS5 e NS3 têm sido associadas com os 

processos de replicação e transcrição do RNA viral. A proteína NS5 do Flavivirus serve como 

RNA- polimerase RNA-dependente (TAN et al., 1996; NOMAGUCHI et al., 2003) Estudos 

demonstraram que a NS5 foi capaz de induzir a transcrição e tradução da interleucina-8 (IL-8) 

(MEDIN,FILTZGERALD, ROTHMAN, 2005).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrutura Genômica. 3 proteínas estruturais (C, prM, E), 7 proteínas não estruturais (NS1, NS2A, 

NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5) (HENCHAL; PUTNAK, 1990; CHAMBERS et. al., 1990) 
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1.5. Transmissão 

 

 A transmissão do DENV inicia-se quando a fêmea do mosquito Aedes aegypti pica 

uma pessoa infectada para realizar o repasto sanguíneo. No mosquito o vírus se replica no 

intestino médio, até se concentrar nas glândulas salivares (esta fase é conhecida como período 

de incubação extrínseco, dura de 7 a 14 dias). Quando o mosquito infectado pica uma pessoa 

sadia, ocorre a introdução dos vírus na derme do individuo, de onde é drenado pela corrente 

linfática para o linfonodo mais próximo, onde vai infectar células mononucleares e através 

delas atinge  corrente sanguínea. Durante a fase de viremia o vírus se replica nessas células, e 

se dissemina para vários órgãos,especialmente fígado, baço e medula óssea. Este período dura 

cerca de quatro a sete dias, e é conhecido como período intrínseco, nesta fase ocorre a 

circulação do vírus na corrente sanguínea (viremia) e o individuo começa a apresentar o 

primeiros sintomas (RICHMAN; WHITLEY; HAYDEN, 2002). 

 

1.6. Ciclo replicativo 

 

O ciclo replicativo do DENV inicia-se com a adsorção do vírus às células alvo, através 

da interação da glicoproteína E viral com os receptores da célula hospedeira, incluindo DC-

specific ICAM-3-grabbing non-integrin (DC-SIGN) (TASSANEETRITHEP et al., 2003; 

LOZACH et al., 2005) o receptor de mannose (MILLER et al., 2008), CD14 , Hsp 70/90, 

GRP78 / BiP, receptor de laminina e heparam sulfato, em seguida ocorre a endocitose para a 

internalização da partícula viral. Durante o processo de endocitose ocorre a formação de uma 

vesícula endocítica contendo as partículas viriais no seu interior. Quando essa vesícula atinge 

a acidez necessária ocorre uma mudança conformacional da glicoproteína E o que resulta na 

exposição do seu peptídeo de fusão, possibilitando a fusão entre o envelope viral e a 

membrana do endossomo e as partículas virais são liberadas no citoplasma da célula. 

(MARIANNEAU et al., 1998; CLYDE et al., 2006).Essa modificação conformacionais 

envolve a trimerização da glicoproteína E, além de um rearranjo no domínio II, devido essas 

alterações na partícula viral o mesmo se projeta para a superfície do envelope viral, 

consequentemente expondo seu domino de fusão (ALLISON et al., 1995;  STIASNY et al., 

2001). 

Assim que o vírus entra e ocorre o desnudamento do material genético, o RNA fita 

simples de polaridade positiva é traduzido pela maquinaria da célula hospedeira em uma 

poliproteína que é clivada co-postraducionalmente pelas proteases derivadas do vírus e da 
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célula hospedeira, originando as proteínas estruturais e não-estruturais respectivamente. As 

signalases da célula hospedeira medeiam as clivagens cotraducional as junções C-pr-M, pr-M-

E, E-NS1 e NS4A-4B. As proteínas pr-M, E e NS1 são direcionadas para o lúmen do retículo 

endoplasmático rugoso, onde ocorrem as clivagens pelas signalases. Essas proteínas são 

transportadas através do aparelho de Golgi, onde são adicionadas as cadeias laterais de 

carboidratos (ELSHUBER et al., 2003).  

A replicação inicia-se pela síntese da fita negativa do RNA que serve como molde na 

replicação do RNA do vírus.  As cópias do RNA de polaridade positiva podem servir como 

moldes para a síntese de novos RNAs de polaridade negativa ou são traduzidas em 

poliproteína, ou se associam com a proteína C que juntos formam o nucleocapsídeo, que 

migra para o lúmen do reticulo endoplasmático, e em seguida brota da membrana do retículo 

endoplasmático de onde retira a bicamada lipídica contendo os heterodímero pr-M e E, 

formando assim, vírions imaturos não infecciosos (BRINTON, 1987, MUKHOPADHYAY et 

al., 2005; CLYDE et al., 2006).  

Os vírions imaturos precisam ser transportados para o complexo de Golgi para que a 

pr-M seja clivada pela furina, onde a porção glicídica será removida, tornando os vírions 

maturos e infecciosos, por fim as partículas virais são liberadas por exocitose (ELSHUBER et 

al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo replicativo do vírus dengue. Ao entrar na célula hospedeira via endocitose mediada por 

receptor, ocorre a acidificação do pH da vesícula endocítica, causando uma mudança conformacional da 

glicoproteína E, ocorrendo assim uma fusão da membrana viral com a membrana do endossomo. Em seguida 

ocorre a liberação do genoma viral para o citoplasma da célula hospedeira, seguida pela tradução do material 

genético RNA fita simples polaridade positiva. Após a replicação do genoma, o vírus é montado no reticulo 

endoplasmático e transportado para o complexo de Golgi, para ocorre a clivagem da proteína pr-M em M pela 

furina, esta partícula matura é liberada em seguida por exocitose. (Figura adaptada da fonte: 

MUKHOPADHYAY, KUHN, ROSSMANN, 2005). 



- 23 - 
 

1.7. Manifestações Clínicas 

 

A dengue é uma arbovirose que possui amplo espectro clínico, que varia desde casos 

assintomáticos ou oligossintomáticos, até formas mais graves podendo evoluir para óbito.  

  A dengue classica possui um periodo de incubação de 3-15 dias e apresenta-se como 

assintomatica ou oligossintomática, por ser benigna, e a maioria dos casos evolui para a cura 

de modo autolimitante em até 7 dias (SEVERO, 2006). Os sintomas que caracterizam esta 

fase da doença constituem febre alta (39-40°C) que aparece abrubtamente, podendo causar 

disturbios neurologicos e convulções em crianças pequenas (WHO, 2009), além de cefaléia, 

mialgias, artralgias, prostração, náuses, vômitos, prurido, descamação nas palmas da mão e 

enxatema, que se inicia geralmente no tronco e se distribui para a face e extremidades 

(Ministério da Saúde, 2009). Dor atrás dos olhos, fraqueza extrema, rubor na face, pescoço e 

tórax, também foram relatados como sintomas característicos(GUBLER, 1998; SINGHI, 

KISSOON, BANSAL, 2007). A presença de trombocitopopenia é comum nos casos de 

reicindência de dengue, com contagem de plaquetas inferior a 100 mil/ mm 3.  

 A dengue hemorrágica apresenta sintomatologia clínica semelhante ao da dengue 

clássica, podendo ocorrer hepatomegalia e fortes dores abdominais (SEVERO, 2006). Não há 

nenhum sinal ou sintoma patognomônico de dengue hemorrágica durante a fase aguda (WHO, 

1986). No entanto, alguns sintomas tais como: como dor abdominal intensa, vômitos 

persistentes, queda de pressão diminuição da diurese além de confusão mental e 

desorientação, são considerados sinais de alerta para as formas graves da doença.  

Manifestações hemorrágicas mais comuns são hemorragias da pele como petéquias, lesões 

purpúricas e equimoses. Epistaxe, sangramento nas gengivas, hemorragia gastrointestinal, 

hematúria podem ocorrer com menor frequência (GUBLER, 1998). 

A principal causa da FHD é a infecção sequencial por diferentes sorotipos, devido ao 

aumento da infecção mediada por anticorpos (ADE) (TAKEDA; ENNIS, 1990). Ao ocorrer a 

primeira infecção, são produzidos anticorpos para determinado sorotipo, porém, na infecção 

subsequente, os anticorpos prévios são subneutralizantes para a infecção atual. Esses 

anticorpos se ligam em epítopos comuns aos 4 sorotipos, mas não os neutralizam por 

completo, formando um complexo vírus-anticorpo, que facilita de forma opsonizante a 

penetração do vírus em células monocitárias. As células mononucleares expressam em sua 

superfície, receptores para a porção Fc das imunoglobulinas, assim estas células se ligam aos 

anticorpos que se encontram ligados às partículas virais, promovendo a endocitose dos 
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vírus.A célula mononuclear infectada produz uma quantidade de partículas virais elevada, 

aumentando a resposta imune do organismo, liberando uma maior quantidade de citocinas e 

aminas vasoativas, provocando uma maior gravidade da dengue (HALSTEAD, 1988). A 

interação dos anticorpos circulantes com as células endoteliais dos vasos, infectadas pelo 

vírus pode resulta na ativação do complemento pela via clássicaque, ao mesmo tempo em que 

pode promover a lise dessas células causando danos nas paredes dos vasos, resulta na 

liberação das frações C3a e C5a que possuem atividade vasoativa, aumentando a 

permeabilidade vascular e ambos os mecanismos aumentam o risco de extravasamento de 

plasma AVIRUTNAN et al., 1998.Também tem sido demonstrado que as células endoteliais 

infectadas pelo DENV são induzidas a produzir elevados níveis de properdina B, um fator 

ativador do complemento pela via alternativa, o que também resulta na produção C3a e C5a e, 

consequentemente no aumento da permeabilidade vascular  DALRYMPLE & MACKOW, 

2012. Além disso, a replicação do DENV induz a produção de citocinas proinflamatórias 

pelos macrófagos e outras células do sistema imune, resultando na produção, especialmente 

de interferon gama (IFN-γ), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e várias interleucinas (IL-

2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-1β) (DEWI et al. , 2004; KURANE, 2007; PANG et al. , 

2007), que estão diretamente relacionadas com o desenvolvimento do quadro febril durante a 

infecção. 

No entanto, esta forma da doença pode ser provocada por outros fatores, entre elas, a 

virulência do vírus (HALSTEAD, 1970). Relatos citam que o DENV-2, é um dos mais 

virulentos sorotipos de dengue, pois o primeiro surto de dengue hemorrágica coincidiu com a 

introdução do DENV-2 genótipo do Sudeste Asiático nas Américas (RICO-HESSE, et al 

1997).  

A DSS é uma fase de curta duração, que se não houver um tratamento adequando pode 

levar o indivíduo a morte em 12 a 24 horas. Esta fase ocorre devido ao aumento da 

permeabilidade vascular, seguido de extravasamento plasmático. Achados laboratorias 

caracteristicos do choque é a diminuição abrupta das plaquetas e leucopenia acentuada 

(WHO, 2009). O choque é responsável por aproximadade 50% dos casos fatais de dengue 

(TAVODOVAA MD PGDIP, 2007). Os sinais clínicos do choque são: taquicardia, 

hipotensão, sudorese, iquietação, extremidades frias e cianose(SINGHI, KISSOON, 

BANSAL, 2007; GURUGAMA et al., 2010). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dalrymple%20NA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mackow%20ER%5Bauth%5D
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1.8 Produtos Naturais 

 

O uso de produtos naturais com propriedades terapêuticas é tão antigo quanto à 

civilização humana. Há mais de 3000 anos a.C. já havia o cultivo de plantas medicinais que 

até hoje são utilizadasna medicina popular  e por laboratórios farmacêuticos  (Farmacologia 

2002).No século XVI o médico suíço Paracelso, foi o primeiro a propor a extração de 

produtos naturais bioatívos a partir de fontes vegetais. Porém foi apenas no século XVIII que 

ocorreu a transição entre as plantas medicinais e produtos farmacêuticos, devido a 

identificação das substâncias extraídas de diversas fontes naturais, entre elas as plantas, 

fungos,microrganismos, animais ou minerais.Uma das primeiras substâncias isoladas das 

plantas foi à morfina analgésico utilizado até os dias de hoje. (FARNSWORTH; MORRIS, 

1976; VIEGAS Jr.; BOLZANI,2006). 

 A maioria dos medicamentos utilizados é sintética e com ações especificas sobre 

receptores e canais iônicos, no entanto isso não seria possível se não fosse a contribuição dos 

produtos naturais, principalmente dasplantas superiores. O reino vegetal é responsável pela 

grande parcela da diversidade química registrada na literatura cientifica,sendo o principal 

modelo para a síntese de fármacos. O Brasil possui a maior biodiversidade vegetal do mundo, 

com mais de 56.000 espéciesvegetais (SOEJARTO,1996; MONTANARI, BOLZANI, 2001; 

GIULIETTI et al., 2005). 

Com todo esse patrimônio biológico, o Brasil possui um valor econômico–estratégico 

inestimável no campo do desenvolvimento de novos medicamentos. Pois segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) cerca de 65 a 80% da população mundial recorre a 

medicina popular, especificamente a plantas medicinais para o alivio de muitas doenças. Com 

todos esses dados só aumenta a importância de se investir na pesquisa de fitofármacos no 

Brasil (CALIXTO, 2003; KVIECINSKI, 2007).  

Neste contexto decidimos investigar aCaesalpinia echinataque é um membro da 

família Fabacea, subfamília Caesalpinioideae e do gênero Caesalpinia. Este gênero possui 

grande importância devido ao seu alto interesse histórico, econômico, ecológico e biológico 

(ZAIA, 2004). Caesalpinia echinata, ou “pau-brasil”, é uma árvore nativa das partes mais 

secas da floresta pluvial atlântica, ocorrendo desde o Rio de Janeiro, até o estado do Rio 

Grande do Norte, entretanto em maior abundância no sul do estado da Bahia 

(CARVALHO,1994; REZENDE, 2004). 

 A folha do pau-brasil possui diversos componentes químicos já identificados, sendo o 

principal o 3-hexeno-1-ol com 30,8%, o ionol 9,0%. Os principais metabolitos encontrados 
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são os compostos fenólicos, onde se destacam a vanilina com 3,7%, 2-metoxi-4-vinilfenol 

(3,2%) e álcool benzílico (3%) além de outros menos aparentes como benzaldeído, 

acetofenona, feniletanol, salicilato de metila e ácido o-hidroxicinâmico (REZENDE, 2004) 

Outros metabolitos encontrados são os derivados fenólicos C6-C3 e furanoditerpenos, 

como constituintes secundários das espécies do gênero Caesalpinia onde foi evidenciada a 

atuação da brasilína como inibidor da peroxidação lipídica e como modulador de funções 

imunológicas, propriedades associadas ao poder antioxidante resultante do núcleo catecólico 

presente(CORRÊA, 1984; MOON et al., 1992, CHOI, MOON, 1997). 

 Luna (2006) relatou a presença de fenóis, flavononas, flavonas, esteroides, terpenos 

antraquinonas, antrobas e principalmente os flavonoides no extrato bruto etanólico das folhas 

da Caesalpinia echinata. Os flavonoides é um grupo de substâncias naturais originados nos 

vegetais, através dos aminoácidos fenilalanina, tirosina e malonato (HARBONE, 1986). 

Possuem diversas atividades bioquímicas e farmacológicas comprovadas, como ação 

antibacteriana, antifúngica, antiviral, antiinflamatória, antiaalérgica e anticancerígena 

(MIDDLETON, 1998). 

Alencar et al (2001) isolaram da folha do pau-brasil uma galactose, lactose ligada a 

lectina, onde observaram que a lectina obtida da Caesalpinia echinata foi capaz de induzir 

uma atividade pró-inflamatória. 

O gênero Caesalpinia já foi descritos inúmeras vezes apresentando uso medicinal, 

porém no Brasil seu uso não é muito difundido, por este motivo decidimos avaliar a ação do 

extrato bruto da folha da planta contra o vírus DENV-2, verificando se o mesmo possui 

alguma atividade antiviral. Pois há poucos relatos existentes utilizando esta espécie de planta. 

Entretanto existem alguns estudos que utilizaram plantas deste mesmo gênero contra outros 

vírus e microrganismos (COTA et al., 2011). 

 

1.9 Rifampicina 

 

A Rifampicina é um antibiótico semi-sintetico pertencente a família das ansamicinas, 

obtida a partir da fermentação da Streptomyces mediterranei (ATCC13685)esse fármaco foi 

isolado pela primeira vez em 1959 por Sensi e colaboradores em Milão como parte de um 

amplo programa de modificação química das Rifamicina. As primeiras modificações químicas 

levaram à descoberta de Rifamicina SV, que foi utilizada em alguns países para o tratamento 

parentérico e tópico de infecções causadas por bactérias gram-positivas.Posteriormente, foram 
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realizadas outras modificações estruturais nos grupos funcionais da molécula de Rifamicina 

com o objetivo de encontrar um composto ativo que pudesse ser administrado oralmente. 

Devido a essas mudanças estruturais das Rifamicinas foram produzidas várias hidrozonas, 

entre elas a N-amino-N-metilpiperazina (Rifampicina) sendo o derivado mais ativo no 

tratamento oral de infecções bacterianas em animais, e após ensaios clínicos com sucesso foi 

introduzida na terapêutica,visando o tratamento de infecções em humanos (SENSI, 1983). 

Atualmente, a Rifampicina é uma droga é essencial no tratamento da tuberculose, 

apresentando resultados acima de 95% de sucesso, além de ser utilizada também no 

tratamento da hanseníase (SENSI, et al., 1960, FLOSS, YU, 2005). 

O mecanismo de ação da Rifampicina se baseia na ligação do fármaco a RNA-

polimerase-DNA-dependente da bactéria, bloqueando a síntese do RNA mensageiro 

responsável pela produção das proteínas, impedindo assim a transcrição. Esse medicamente é 

de rápida metabolização (FLOSS, YU, 2005). 

Este fármaco é absorvido no trato gastrintestinal, se transformando em 

desacetilrifampicina para que então seja liberada na circulação entero-hepática, em 3 horas. A 

Rifampicina tem uma biodisponibilidade oral de 90%, sendo o estômagoseu principal local de 

absorção (MARIAPPAN et al., 2003; FLOSS, YU, 2005). 

Mesmo sendo reconhecida com um antibacteriano,a Rifampicina foi utilizada em 

estudos que avaliaram seu potencial de ação contra vírus, as pesquisas desenvolvidas que 

observaram tal efeito são antigas, sendo a maioria realizada no fim da década de 60 e inicio de 

70. Os trabalhos se concentraram inicialmente na atividade antiviral da Rifampicina contra os 

poxvirus, principalmente frente ao vírus vaccinia, porém em seguida foram realizados novos 

estudos contra outros vírus sendo eles: vírus vaccinia, Herpes simplex tipo 1 e 2, 

Citomegalovírus, vírus do sarcoma de Rous e o vírus da Estomatite vesicular  (HELLER et 

al., 1969, SUBAK-SHARPE, TIMBURY, WILLIAMS,  1969, RICHERT, BALDUZZI 1971, 

HALSTED, MINNEFOR, LIETMAN, 1972, MOREAU, 1974, FURUKAWA, TANAKA, 

PLOTKIN, 1975). 

Como mencionado acima os principais estudos realizados foram concentrados contra o 

vaccinia, vírus de DNA que possui a RNA polimerase, sendo esse um dos motivos da sua 

investigação. Contudo ao estudar o mecanismo de ação do fármaco contra o vírus, observou 

que o mesmo não agia nesta polimerase, mas interferia na montagem das partículas virais, 

bloqueando a formação do nucleocapsídeo, por impedir a produção de um polipeptídio 

(MOSS, KATZ, ROSENSLUM 1969).  
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Devido ao resultado promissor do fármaco contra o vírus vaccinia, outros 

pesquisadores investigaram a atividade da Rifampicina contra outros vírus de DNA, sendo 

assim não há muitos relatos que investigam a ação deste fármaco contra os vírus de RNA.  

Este trabalho foi motivado pelo fato de não haver nenhuma droga antiviral para o 

controle da infecção por dengue.Diante disso utilizou-se o extrato bruto hidroetanólico da 

folha da Caesalpinia echinata a fim de observar se este possui alguma atividade contra o 

DENV-2.A utilização de produtos naturais é importante para o desenvolvimento de novos 

medicamentos devido aos princípios ativos que possuem amplas atividades terapêuticas. A 

escolha da planta ocorreu em virtude de não ter sido encontrado nenhumrelato de estudo 

analisando a ação antiviral de produtos da plantaCaesalpinia echinata, embora tenha 

sidoencontradona literatura,estudos complantas do gênero Caesalpiniaque apresentaram 

atividades contra diversos vírus. Assim, nosso trabalho iráse somar aos estudos de possíveis 

fitoterápicos com atividade antiviral. Com relação a Rifampicina decidimos investigarsua 

ação sobre a replicação do DENV-2, já que não há muitos relatos da utilização deste 

antibacteriano contra vírus de RNA e por este fármaco possuir como mecanismo de ação que 

envolve a sua ligação a RNA polimerase.Como o DENV possui a NS5 com esta função o 

mesmo poderia impedir a transcrição das proteínas virias importante na replicação do vírus. 

Por fim a utilização desses possíveis antivirais seria muito importante se for pensado na 

utilização deles no tratamento de pessoas infectadas, já que uma redução da carga viral 

significante diminuiria a chance do indivíduo desenvolver a forma grave da doença. 
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2. OBJETIVOS 

 

Avaliar a ação antiviral do extrato bruto da folha da planta Caesalpinia echinata e da 

Rifampicina sob a replicação do DENV-2em culturas de células C6/36 e Vero.  

 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

2.1.1 Avaliar a ação do extrato da planta Caesalpinia echinata sobre a replicação do 

DENV-2 em células C6/36. 

2.1.2 Avaliar a ação do extrato da planta Caesalpinia echinata sobre a replicação do 

DENV-2 em células Vero. 

2.1.3 Avaliar a ação da Rifampicina sobre a replicação do DENV-2 em células Vero. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Cultura de células 

 

Foram utilizadas células C6/36 e Vero. As células C6/36 (linhagem contínua 

proveniente do mosquito Aedes albopictus) foram mantidas em meio de cultura Leibovitz-15 

(L-15) (Invitrogen, New York, USA)suplementado com 10% de soro fetal bovino (SBF) 

triptose fosfato (10%) e antibióticos (penicilina 100U/mL, estreptomicina 1mg/mL), mantidas 

em estufa a 28ºC. As células Vero (linhagem contínua, proveniente de rim de macaco verde 

africano) foram cultivadas em meio Leibovitz-15 (L-15) (Invitrogen, New York, USA), 

suplementado como descrito anteriormente, e mantidas em estufa de CO2 (5%) a 37ºC.  

 

3.2. Linhagem viral 

 

O vírus utilizado nos experimentos foi o DENV-2 (New Guinea C). O estoque viral foi 

preparado por inoculação em células C6/36 cultivadas em frascos de cultura de 75 cm2 com 

monocamada de 90% de confluência. Após a adição da suspensão de vírus as culturas foram 

mantidos sob agitação por 1 hora para a adsorção viral. Após a infecção foi adicionado 15mL 

de meio [L-15 suplementado com 2% de SBF, 0,29g/L de L-glutamina, 1% de antibiótico-

antimicótico(penicilina 100U/mL, estreptomicina 1mg/mL) e 10% triptose fosfato 

(Invitrogen, New York, USA)]  na cultura celular e a mesma foi mantida a 28ºC por 7 dias 

para a replicação do vírus. Após este período foi adicionado ao sobrenadante 20% de SBF e 

em seguida esse foi aliquotado em criotubos e armazenado a -70°C, para posterior 

confirmação da infecção viral, através das técnicas de imunofluorescência indireta (IFI), e a 

partir do RNA viral extraído, para posterior realização da RT-PCR. 

 

3.3. Titulação do DENV-2por avaliação do número de unidade formadora de placa 

(PFU) 

 

Após a propagação do vírus em cultura de células foi realizada a titulação 

viral,cultivamos a Células Vero em monocamada confluente em frascos plásticos de cultivo 

celular de 75 cm2 (Corning Incorporated, Corning, NY, USA) quando foi atingido uma 

monocamada confluente de célulascontendo monocamada confluente de células Vero as 

mesma foram incubadas com 2mL de tripsina (Invitrogen, New York, USA) para o 
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deslocamento das células da garrafa, sendo em seguida ressuspensas em 23 mL de meio L-15 

(Invitrogen, New York, USA) suplementado com SBF (10%), triptose fosfato (10%) e 

antibióticos (penicilina 100U/mL, estreptomicina 1mg/mL). Após a homogeneização, 1mL da 

suspensão de células foi adicionado em placas de 24 poços (Corning Incorporated, Corning, 

NY, USA) em um número aproximado de 1x104células/poço e incubadas por 2 dias a 37°C 

em 5% de CO2, para formar uma monocamada confluente. Após 48h a suspensão de vírus 

proveniente do sobrenadante da cultura de células C6/36 foi descongelada lentamente em gelo 

e realizada diluições seriadas decimais até a diluição de 10-5. Em seguida foi removido o meio 

de cultura da placa de 12 poços e adicionou-se 100 µL da diluição em cada poço em 

duplicata.Em uma das colunas da placa contendo as células foi adicionado meio L-15 sem 

suplemento utilizada como controle negativo. A placa foi incubada por 1 hora a 37°C em 5% 

de CO2, sendo agitada de 15 em 15 minutos, para a adsorção viral. Após este tempo foi 

retirado o inoculo viral e foi adicionado 1mL de uma solução viscosa overlay (meio L-15 2% 

SBF sem vermelho fenol e carboximetilcelulose a 3% estéril) (Sigma, Munich, Germany) em 

cada cavidade,  a placa foi incubada em estufa por 7 dias a 37°C em 5% de CO2. No sétimo 

dia, a camada viscosa foi descartada, e as placas foram lavadas com PBS. Para que se 

pudessem observar as placas indicativas da replicação viral, foi adicionado o corante preto de 

naftaleno (Sigma®) e incubada por 40 minutos a temperatura ambiente. O cálculo foi 

realizado baseado na maior diluição do vírus onde foi possível contar as placas e, levando em 

conta  a diluição e o volume total do inoculo. Os valores são expressos em unidades 

formadoras de placa (PFU/mL). 

 

3.4. Ensaio de imunofluorescência indireta 

 

O teste de imunofluorescência indireta (IFI) foi realizado para determinar a presença 

da infecção viral com DENV-2 na cultura de células C6/36. Na preparação das lâminas para 

imunofluorescência, a suspensão celular foi centrifugada a 1000 rpm por 5 minutos, onde o 

sedimento celular foi lavado três vezes com 1mL de PBS, e a concentração de células foi 

observada em microscópio óptico comum (aumento de 100X) em aproximadamente 100 

células por campo. Em cada poço da lâmina de imunofluorescência foram aplicados 10μL da 

suspensão celular. Em seguida, as células aderidas às lâminas foram fixadas com acetona PA 

gelada por 15 minutos. Feito as lâminas, foi adicionado em cada poço 20µL de MIAF 

purificado (fluído ascítico de camundongos imunizados contra o DENV-2) diluído 1:100 em 

PBS contendo 3% de SBF nas demarcações. As lâminas foram incubadas em câmara úmida a 
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37ºC por 30 minutos. Em seguida foram lavadas três vezes com PBS por 5 minutos e secas à 

temperatura ambiente. Posteriormente, as lâminas foram incubadas com 20µL do conjugado 

anti-IgG de camundongo marcada com isotiocianato de fluoresceína (FITC) (Sigma, USA), 

diluído 1:100 em PBS com azul de Evans (1:20000), por 30 minutos à temperatura ambiente 

em câmara úmida. Após três lavagens com PBS as lâminas foram montadas com glicerina 

tamponada e observadas em microscópico de imunofluorescência para se determinar a 

presença ou não de fluorescência característica, indicando positividade da amostra. 

 

3.5. Extração de RNA viral 

 

Na extração de RNA viral utilizamos o kit  QIAamp® Viral RNA (QIAGEN®, 

California, USA)de acordo com as normas do fabricante.  Primeiramente foi coletada 140μL 

da amostra a ser confirmada, em seguida foi adicionado a solução de lise (tampão AVL) e o 

RNA Carrier Esta solução foi homogeneizada em um vortex e incubada por 10 minutos a 

temperatura ambiente, Após a lise foi adicionado 560μL de etanol absoluto, transferindo o 

material para a coluna de sílica-gel com alta afinidade para RNA e em seguida o material foi 

centrifugado. Após serem realizada duas lavagens com as soluções AW1 e AW2, o RNA 

ligado a coluna foi eluído por meio da adição de 60μL da solução tampão AVE para que então 

o RNA obtido ser estocado a -70C. 

 

3.6. Transcrição reversa seguida da reação e cadeia da polimerase (RT-PCR) para 

confirmar infecção do estoque de DENV-2 

 

Para confirmação da infecção viral do sobrenadantes das culturas de células C6/36 foi 

realizada a detecção do RNA viral do DENV-2 utilizando o Kit Qiagen® OneStep RT-PCR 

(QIAGEN®, California, USA).A presença do material genético dos vírus foi confirmada 

utilizando a metodologia descrita por Lanciotti et al. (1992).  
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Tabela 1. Oligonucleotídeos utilizados nas amplificações para detecção dos sorotipos de 

Dengue. 

Oligonucleotídeos Sequência Especificidade 

Tamanho do 

fragmento 

(pb) 

D1 
5' TCAATATGCTGAAACGCGCGAGAAACCG 

3' 
DENV (sense)  

TS1 5' CGTCTCAGTGATCCGGGGG 3' DENV -1 (anti-sense) 482 (D1 e TS1) 

TS2 5' CGCCACAAGGGCCATGAACAG 3' DENV - 2 (anti-sense) 119 (D1 e TS2) 

TS3 5' TAACATCATCATGAGACAGAGC 3' DENV - 3 (anti-sense) 290 (D1 e TS3) 

TS4 5' CTCTGTTGTCTTAAACAAGAGA 3' DENV - 4 (anti-sense) 392 (D1 e TS4) 

 

A RT-PCR foi realizada em duas etapas, conhecido como semi-nestd. Na primeira 

etapa utilizamos 0,75L de iniciadores consensuais D1 e D2 (10M), para os quatro sorotipos 

da dengue, complementares as sequências dos genes que codificam as proteínas C e prM. Na 

etapasemi-nested, foi utilizado 0,75L dos iniciadores TS1, TS2, TS3 e TS4, para os 

sorotipos DENV-1 a 4(Tabela 1). 

Para a transcrição foi adicionado em um tubo tipo eppendorfde 0,2 mL: 2,5L do 

RNA extraído e 22,5L da mistura da RT-PCR (tabela 2), para que em seguida fosse levado 

ao termociclador com os seguintes parâmetros de termociclagem 45ºC e teve duração de 45 

minutos, as amostras foram submetidas a 30 ciclos subsequentes de desnaturação (94ºC por 

35 segundos), anelamento (56ºC por 1 minuto), extensão (72ºC por 2 minutos) e um tempo 

final de extensão equivalente a 10 minutos em uma temperatura de 72ºC. 

 

Tabela 2. Volume dos reagentes para reação de RT-PCR. 

 

 

Reagentes 

 

Mistura para RT-PCR 

(volume para um ensaio) 

 

Mistura para Semi-nested 

(volume para um ensaio) 

Água livre de nucleases 8 µL 6,25 µL 

D1 (10 µM)  0,75 µL 0,75 µL 

D2 (10 µM) 0,75µL -- 

TS1-4 (10 µM)   -- 0,75µL 

5 U/µl enzima AMV-RT 0,5µL -- 

PCR Master Mix 2X 12,5 µL 12,5 µL 
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A análise molecular foi realizada através da eletroforese em gel de agarose 

(BioAmerica, Inc., Miami,USA)   após aproximadamente 1 hora, sendo utilizado o azul de 

bromofenol (Amresco, Ohio, USA) a 1% em Tris-Ácido Bórico-EDTA 0,5X, acrescido de 

Gel Red® 0,1% (Invitrogen). 

 

3.7. Coleta do Material Vegetal 

Foram coletadas folhas da Caesalpinia echinata (UFRN-12931)  no Estado do Rio 

Grande do Norte. As plantas foram depositadas no herbário da UFRN para que fosse realizada 

a identificação das espécies. Em seguida o material foi submetido à secagem em estufa de ar 

circulante, por três dias sob temperatura não superior a 45°C e moído em um liquidificador. 

3.8. Preparo dos Extratos 

As folhas moídas foram submetidas à maceração e decocção. A maceração foi 

realizada com o extrato e com mistura hidroetanólica (70:30, v/v), na proporção 1g:10mL, em 

contato por 7 dias com agitação ocasional. Em seguida o extrato bruto foi filtrado e teve o 

volume de etanol diminuído com o auxilio de um evaporador rotatório. A decocção foi 

realizada utilizando o extrato e água destilada, na proporção 1g:10mL em aquecimento até 15 

minutos após fervura. Os decoctos foram então submetidos à filtração a vácuo. 

3.9. Liofilização 

Os rotaevaporados dos macerados hidroetanólicos e os decoctos das folhas foram 

submetidos à refrigeração sob temperatura de -20°C por duas semanas. Após este período, 

foram liofilizados (Liotop - Modelo L202; Série 06510) obtendo-se por fim um pó cristalino. 

Os liofilizados foram armazenados em dessecadores. 

3.10. Preparo e determinação das concentrações do Extrato 

 

As soluções estoques foram preparadas dentro da capela de fluxo laminar, sendo 

utilizado o extrato das folhas das plantas com DMSO (dimetilsulfóxido) (diluição 1:40) e L-

15 (2%) na seguinte concentração: Caesalpinia echinata: 68mg/mL (0,68 g em 10 mL). 

Em seguida as soluções foram homogeneizadas em um agitador mecânico para 

completar sua diluição. Foram utilizadas as seguintes diluições nos experimentos: 
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Caesalpinia echinata: 68, 6,8, 0,68, 0,068, 0,0068 mg/mL. Essas concentrações foram obtidas 

por diluições seriadas decimais a partir das soluções estoques.  

Para que fosseutilizado o extrato da folha, foram realizados testes de citotoxicidade 

para determinar as concentrações ideais de trabalho. Após os períodos de 1, 6, 12, 24, 48, 72 e 

96 horas de contato com o extrato, foi avaliada a viabilidade celular pela técnica de3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) e pelo método de exclusão do 

azul de Trypan a 0,4% (Invitrogen, New York, USA). 

Para o ensaio do MTT culturas de células Vero e C6/36 foram preparadas em placas 

de 96 poços (Corning Incorporated, Corning, New York, USA), com aproximadamente 1 x 

104 células/poço . As células foram mantidas em estufa de CO2 (5%) a 37º C por 24 horas e 

depois deste tempo o meio de cultura foi removido e adicionado as diferentes concentrações 

do extrato. O experimento foirealizado em triplicada e em cada poço foi adicionado 200 µL 

das diferentes concentrações do extrato. Células não tratadas foram utilizadas como controle e 

nesses poços foram adicionados 200 µL de meio L-15 2%. Passado o período de incubação, 

os extratos foram removidos e 50 µL da solução de MTT (1mg/mL) foram adicionados. As 

placas foram reincubadas por 4 horas e após isso o MTT foi removido e foram adicionados 

100 µL de DMSO, responsável por solubilizar os cristais de formazan. As placas agitadas 

para que ocorresse a homogeneização, ao final, a leitura foi realizada em espectrofotômetro a 

540nm. 

 No método de exclusão do azul de Trypan a 0,4% (Invitrogen, New York, USA), 

foram também utilizadas células Vero e C6/36 provenientes de frascos de 75cm2. Ambas as 

células foram semeadas em placas de cultivos de 24 poços (Corning Incorporated, Corning, 

New York, USA) com aproximadamente 1x104 células/poço e acondicionadas em estufas de 

CO2 (5%) a 37º C. Após o período de 48 horas, o meio de cultura foi descartado e adicionado 

as diferentes concentrações do extrato em cada poço. A diluição do extrato foi preparada no 

momento do experimento. Após os períodos estabelecidos, foi descartado o sobrenadante e as 

células descoladas do poço, sendo coletada uma solução de células com o corante (diluição 

1:1) para que em seguida fosse realizada a contagemdas células na câmara de Neubauer. 

Foi realizado o ensaio citotóxico das diluições do DMSO (2, 0,2, 0,02, 0,002, 

0,0002%) por ambas as técnicas. 

Os experimentos foram realizados avaliando o efeito das concentrações dos extratos, 

ou seja, realizando uma curva dose resposta. 

Os valores de CC50(concentração citotóxica a 50% da monocamada celular), ou seja, a 

concentração da diluição que reduziu em 50% a viabilidade celular foi obtida por análise de 

http://en.wikipedia.org/wiki/Di-
http://en.wikipedia.org/wiki/Di-
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiazole
http://en.wikipedia.org/wiki/Phenyl


- 36 - 
 

regressão dos percentuais referente às diferentes concentrações do material teste. Os valores 

de CC50representama média de três experimentos independentes.  

 

3.11.Ensaio da atividade antiviral do extrato da folha da planta 

 

Nesta etapa do experimento foram utilizadas placas de cultura celular de 24 poços 

(Corning Incorporated, Corning, New York, USA) onde foram preparadas duas placas com 

células Veroe C6/36 com aproximadamente 1 x104 células/poço separadamente e mantidas 

em estufa de CO2 (5%) a 37ºC. As células foram cultivadas em meio de cultura L-15 

modificado, suplementado com SBF (10%), triptose fosfato (10%) e antibióticos (penicilina 

100U/mL, estreptomicina 1mg/mL). Após 72 horas quando foi observado 90% de confluência 

em cada poço, foi inoculado 100μl do DENV-2 (MOI= 1) seguido de incubação por 1h a 37ºC 

com 5% (CO2). Após este período de adsorção do vírus foi retirado o inoculo viral e a 

monocamada foi lavada 2 vezes com PBS pH7,4. O meio L-15 modificado suplementado com 

soro bovino fetal (2%), juntamente com o extrato, foi adicionado nos seguintes tempos de três 

experimentos independentes e nas mesmas condições: (i) 1h após infecção; (ii) em intervalos 

de 24-24 horas; (iii) e em intervalos de 12-12 horas. Em seguida as células foram incubadas 

em estufa de CO2 (5%) a 37ºC por 7 dias. Foram utilizadas três condições: células Vero e 

C6/36 infectadas com DENV-2 e não tratadas com o extrato; células Vero e C6/36 infectadas 

com DENV-2 e tratadas com o extrato [Caesalpinia echinata (0,68mg/mL] e  células Vero e 

C6/36 não infectadas e não tratadas com o extrato. As células infectadas e não infectadas sem 

a adição do extrato foram usadas como controles. Os sobrenadantes das culturas foram 

coletados em duplicatas e clarificados por centrifugação em períodos de 24, 48, 72, 96, 120, 

144 e 168 horas para a realização do qRT-PCR em tempo real e PFU. O experimento foi 

repetido três vezes.  

 

3.12.Preparação da Rifampicina 

 

A solução foi preparada nas mesmas condições do extrato da folha do pau-brasil, onde 

a Rifampicina (R3501 SIGMA-ALDRICH, USA) foi diluída com DMSO (diluição 1:40) e L-

15 (2%) chegando a concentração de 1000µg/mL. Em seguida a solução foihomogeneizada 

em um agitador mecânico para completar sua diluição.  

Após a filtragem do preparado foi realizado o teste de citotoxicidade, onde foi avaliada 

a viabilidade das células Vero. As células Vero foram cultivadas em placas de 96 



- 37 - 
 

poços(1x104) em meio de cultura L-15 modificado, suplementado com SBF (10%), triptose 

fosfato (10%) e antibióticos (penicilina 100U/mL, estreptomicina 1mg/mL), incubadas por 24 

horas em estufa a 37°C com 5% (CO2). Em seguida, foi adicionado em cada poço a 

Rifampicina nas diluições de 1000, 500, 250, 100, 10, 1, 0,1 µl/mL em triplicata por 24 horas. 

No fim deste período, o meio com a droga diluída foi retirado e adicionado a solução de MTT 

a 1mg/mL, em cada poço. Após 4 horas de incubação, foi retirado o MTT e adicionado 

DMSO, para que em seguida fosse realizada a leitura da placa a 540nm. 

O ensaio foi utilizado conforme proposto por Mosmann (1983) modificado por 

Sieuwerts et al. (1995). O MTT é um sal hidrossolúvel que é incorporado pelas mitocôndrias 

de células vivas sendo reduzido por desidrogenases a sal de formazan. Este sal fica 

armazenado no citoplasma e solubilizado após a interação com o DMSO gerando um 

composto colorido, cuja intensidade de cor é lida em espectrofotômetro a 540 nm. A 

absorbância é diretamente proporcional a viabilidade celular 

Os valores de CC50, ou seja, a concentração da diluição que reduziu em 50% a 

viabilidade celular foi obtida por analise de regressão dos percentuais referente às diferentes 

concentrações do material teste. Os valores de CC50 representa, a ,média de três experimentos 

independentes.  

Foi realizado o ensaio citotóxico das diluições do DMSO (2, 1, 0,5, 0,2, 0,02, 0,002, 

0,0002 %) por ambas as técnicas. 

 

3.13.Ensaio da atividade antiviral da Rifampicina 

 

3.13.1. Tratamento das células Vero com as amostras teste e posterior infecção com 

DENV-2 (Pré-Tratamento) 

 

Utilizamos uma placa de cultura celular de 12 poços (Corning Incorporated, Corning, 

New York, USA) com aproximadamente 1x104células/poço de células Vero, esta placa foi 

mantida em estufa de CO2 (5%) a 37ºC. As células foram cultivadas em meio de cultura L-15 

modificado, suplementado com SBF (10%), triptose fosfato (10%) e antibióticos (penicilina 

100U/mL, estreptomicina 1mg/mL). Após 48 horas quando foi observado 90% de confluência 

em cada poço, o meio de cultura foi descartado e adicionada 1mL da solução com 

Rifampicina na concentração de 100µg/mL, após 2h de incubação em estufa a 37ºC com 5% 

CO2, a solução foi retirada e lavada com PBS pH 7,4 por duas vezes, para que fosse inoculado 
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100μl do DENV-2 (MOI= 1) seguido de incubação por 1h a 37ºCcom 5% CO2. Após este 

período de adsorção do vírus foi retirado e a monocamada foi lavada novamente com PBS 

pH7,4. Em seguida o meio L-15 (2%) foi adicionado em cada poçoe a placa foi incubada por 

72horas em estufa a 37°C com 5% CO2. O sobrenadante da cultura foi coletada nos intervalos 

de 24, 48 e 72 horas, para posterior extração e quantificação da carga viral por qRT-PCR em 

Tempo Real.  

O experimento de controle foi realizado nas mesmas condições, porém no momento da 

adição da solução com Rifampicina foi adicionado meio L-15 filtrado, mas sem suplemento.  

 

3.13.2. Tratamento das células Vero com as amostras teste após a infecção com DENV-2 

(Pós-Tratamento) 

 

Foi utilizado também uma placa de cultura celular de 12 poços (Corning Incorporated, 

Corning, New York, USA) com aproximadamente 1 x104 células/poço de células Vero, esta 

placa foi mantida  em estufa de CO2 (5%) a 37ºC. As células foram cultivadas em meio de 

cultura L-15 modificado, suplementado com SBF (10%), triptose fosfato (10%) e antibióticos 

(penicilina 100U/mL, estreptomicina 1mg/mL). Após 48 horas quando foi observado 90% de 

confluência em cada poço, o meio de cultura foi descartado e as células foram infectadas com 

100μl do DENV-2 (MOI= 1) incubando por 1h a 37ºC com 5% de CO2. Ao fim da adsorção 

viral o inoculo viral foi retirado e a monocamada de células foi lavada com PBS pH 7,4. Em 

seguida foi adicionado 1mL da solução com Rifampicina na concentração de 100µg/mL em 

cada poço e incubado por 72horas em estufa de 37°C com 5% de CO2.  Após esse período o 

sobrenadante da cultura foi coletada nos intervalos de 24, 48 e 72 horas, para posterior 

extração e quantificação da carga viral por qRT-PCR em Tempo Real.  

O experimento de controle foi realizado nas mesmas condições, porém no momento da 

adição da solução com Rifampicina foi adicionado meio L-15 filtrado, mas sem suplemento. 

 

3.13.3. Tratamento com Rifampicina concomitante a infecção viral 

 

Neste ensaio também uma placa de cultura celular de 12 poços (Corning Incorporated, 

Corning, New York, USA) com aproximadamente 1 x104 células/poço de células Vero, esta 

placa foi mantida  em estufa de CO2 (5%) a 37ºC. As células foram cultivadas em meio de 

cultura L-15 modificado, suplementado com SBF (10%), triptose fosfato (10%) e antibióticos 

(penicilina 100U/mL, estreptomicina 1mg/mL). Após 48 horas quando foi observado 90% de 
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confluência em cada poço, foi retirado o meio de cultura e no mesmo momento foi adicionado 

100μl do DENV-2 (MOI= 1) e 100 μl da solução com Rifampicina na concentração de 

100µg/mL, após incubação por 1h a 37ºC com 5% de CO2, o inoculo com a solução foi 

descartada e a monocamada foi lavada com PBS pH 7,4 por duas vezes, em seguida foi 

adicionado em cada poço 1ml do meio de cultura L-15 (2%), seguido de incubação por 72 

horas em estufa a 37°C com 5% de CO2.  O sobrenadante da cultura foi coletada nos 

intervalos de 24, 48 e 72 horas, para posterior extração e quantificação da carga viral por 

qRT-PCR em Tempo Real.  

O experimento de controle foi realizado nas mesmas condições, porém no momento da 

adição da solução com Rifampicina foi adicionado meio L-15 filtrado, mas sem suplemento. 

 

3.14. Ensaio Virucida 

 

Este teste avalia a capacidade do extrato de planta e da solução com Rifampicina agir 

diretamente sobre a partícula viral. Foi utilizada a concentração de trabalho das drogas para os 

experimentos e incubados com o vírus por 1 hora a 37ºC. Subsequentemente este conteúdo foi 

utilizado para a realização do ensaio de unidade formadora de placa (PFU), no qual é possível 

visualizar a infecção celular.  

 

3.15. qRT-PCR em tempo real para quantificação da carga viral 

 

Foi preparada uma curva padrão a partir da extração do RNA do estoque do DENV-2 

proveniente do sobrenadante de cultura das células C6/36 previamente quantificado através do 

ensaio de placa (PFU). As amostras de RNA do padrão juntamente com as do sobrenadante da 

cultura celular infectada com o DENV-2 tratadas ou não com as drogas, foram analisados 

através de reações de PCR em Tempo Real, utilizando o sistema QuantiFast SYBR Green 

RT-PCR (QIAGEN, USA) em um aparelho 7500 Fast Real-Time PCR System (Applied 

Biosystems). Nas reações foram utilizados 12,5μL do reagente 2x QuantiFast SYBR Green 

RT-PCR Master Mix, 0,25μL QuantiFast RT Mix, 0,5μL dos primers (20nM) DV2U (5'-

AAGGTGAGATGAAGCTGTAGTCTC-3') e DVL1 (5'-CATTCCATTTTCTGGCGTTCT-

3') específicos para o DENV-2, que amplifica um fragmento de DNA localizado na região 3' 

não-codificadora [12], 6,25μL água livre de RNase, e 5μL de RNA, totalizando um volume 

final de 25 μl. As condições de amplificação foram: 48°C por 30 minutos para a transcrição 
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reversa, seguido de 95°C por 10 min, e 40 ciclos de 95°C por 15 segundos e 60°C por 1 

minuto.  

 

3.16. Titulação do DENV-2tratado ou não com o extrato da planta Caesalpinia echinata 

 

O vírus produzido nos experimentos foram titulados por ensaio de placas utilizando 

células Vero. As células foram semeadas em placas de 12 poços (1 × 104células / poço) com 

meio de cultura L-15, com 10% de SBF durante 48h a 37 ° Ccom 5% de CO2 . Após este 

tempo o meio foi removido, o sobrenadante das células C6/36 e Vero tratadas com o extrato 

foram diluídos em series decimais e adicionados (100µL/poço). Em seguida as células foram 

incubadas por 1 hora a 37ºC com 5% de CO2. Ao fim deste período o meio L-15 2% SBF sem 

vermelho fenol e 3% de carboximetilcelulose estéril (overlay) foi adicionado (1 mL/poço), e a 

placa foi incubada a 37 ° C com 5% de CO2 durante 7 dias. No sétimo dia o overlay foi 

removido e as placas de lise de células foram contadasatravés do corante preto de naftaleno 

por 40 minutos, após este tempo o corante foi descartado e as placas foram colocadas para 

secar a temperatura ambiente, sendo em seguida realizada a quantificação das placas de lise. 

O cálculo foi realizado observando a maior diluição dos títulos viras onde foi possível 

visualizar as placas de lise, levou-se em consideração a diluição e o volume total do inóculo. 

Os valores foram expressos em PFU por mililitro. 

 

1.17.Análise estatística  

 

A análise estatística do ensaio com o extrato da Caesalpinia echinata foi utilizado para 

avaliar as diferenças obtidas na carga viral nos períodos de coleta entre os experimentos (com 

extrato) e o controle (sem o extrato). Utilizamos o programa de computador GraphPad 

Prism® (GraphPad Software Inc., EUA) versão 6.0, os resultados obtidos foram submetidos 

ao teste estatístico one-way ANOVA (não-paramétrico), seguido pelo teste de Bonferroni. 

Para todas as análises, valores de p< 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 

Para o ensaio com a Rifampicina a analise estatística foi utilizada para avaliar a 

diferença no rendimento de vírus, em intervalos definidos de tempo, produzida em células 

infectadas em comparação com as células de controle.Foi utilizado o mesmo software, sendo 

os dados submetidos àanálise de variância (teste não paramétrico) Two-way seguida de teste 

de múltipla comparação de Tukey's. Para todas as análises, os valores de P< 0,0001 foram 

considerados estatisticamente significativos. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Confirmação e titulação do estoque do DENV-2 isolado em cultura de células C6/36 

 

Após a propagação do DENV-2 em células C6/36, o estoque viral foi confirmado por 

meio da realização da técnica de RT-PCR utilizando os primers de Lanciotti et al. (1992) 

(Figura 3) e imunofluorescência indireta específica para DENV-2 (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Eletroforese em gel de agarose. Amplificação do fragmento de 119pb. M (marcador de peso 

molecular), C- (Controle negativo), C+ (Controle positivo), D2 (amostra proveniente da cultura de células C6/36 

infectada por DENV-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ensaio de imunofluorescência indireta para detecção do DENV-2em células C6/36 infectadas. 

(A) Lâmina negativa com células C6/36 não-infectadas que apresentam coloração avermelhada; (B) Lâmina 

positiva com fluorescência verde indica células C6/36 infectadas pelo DENV-2. (Aumento 400X). 

 

100pb 
119pb 

      M           C-             C+        D2 
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Após serem realizados os cálculos, com base na maior diluição dos títulos virais onde 

foram possíveis de contar as placas, constatou-se que o estoque de vírus obtido a partir da 

infecção da cultura de células C6/36 apresentou um título de 2,5 x 106 PFU/mL (Figura 5). 

Essa foi à titulação utilizada nos experimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Citotoxicidade do extrato das folhas da Caesalpinia echinata 

 

Concentrações superiores a 0,68mg/mL apresentaram  alto grau de citotoxicidade e as 

concentrações iguais ou inferiores a esta não induziram citotoxicidade significante. Não foram 

constatados valores significantemente distintos ao serem comparados os resultados referentes 

à citotoxicidade do extrato, em ambas as células (Figura 6). Neste sentido adotamos as 

concentrações iguais e inferiores a 0,68mg/mL para realizar os experimentos. A CC50 foi 

calculada por análise de regressão onde as médias das concentrações citotóxicas para 50% das 

células foram de 30,7±2,3mg/mL e 26,6±3,5mg/mL para as células Vero e C6/36 

respectivamente. Nenhuma concentração de DMSO foi citotóxica para as células. 

Figura 5.Ensaio de placa para titulação do DENV-2. A titulação obtida foi 2,5 x 106 PFU/mL a partir do 

sobrenadante da cultura de células C6/36 sete dias após a infecção. O ensaio foi realizado sob uma monocamada 

de células Vero. Temos CN como controle negativo e em seguida as diferentes diluições seriadas decimais virais. 
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4.3. Efeito do extrato das folhas da Caesalpinia echinata sob a replicação do DENV-2 

 

 Resultados referentes aos extratos da Caesalpinia echinata (Figuras 7, 8, 9 e 10) não 

demonstraram diminuição da carga viral em ambas as células quando analisada através das 

técnicas de qRT-PCR em Tempo Real e ensaio de placa (PFU), por este motivo não foi 

possível realizar o cálculo do concentração efetiva (CE50) que é necessária para inibir em 50% 

a replicação viral. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Viabilidade de células C6/36 e Vero submetidas ao tratamento com diferentes concentrações do 

extrato da folha da Caesalpinia echinata.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ausência de ação do extrato da folha da Caesalpinia echinata adicionada em intervalos de 12 e 24 

horas sobre a replicação DENV-2 em células C6/36, analisada por qRT-PCR em Tempo Real. Sobrenadante 

da cultura de células infectadas com DENV-2, tratadas ou não com extrato em intervalos de 12 e 24 horas, teve o 

RNA viral extraído e analisado por qRT-PCR em Tempo Real. Os resultados apresentados representam os valores 

da média do número de cópias de RNA virais de três experimentos independentes. 
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Figura 9.Ausência deação do extrato da folha da Caesalpinia echinata adicionada em intervalos de 12 e 24 

horas sobre a replicação do DENV-2 em células Vero e analisado por qRT-PCR em Tempo Real. O 

Sobrenadante da cultura de células infectadas com DENV-2, tratadas ou não com extratoem intervalos de 12 e 24 

horas, teve o RNA viral extraído e analisado por qRT-PCR em Tempo Real. Os resultados apresentados 

representam os valores da média do número de cópias de RNA virais de três experimentos independentes. 

 

Figura 8.Ausência de ação do extrato da folha da Caesalpinia echinata adicionada em intervalos de 12 e 24 

horas sobre a replicação do DENV-2 em células C6/36 e analisado por PFU. O Sobrenadante da cultura de 

células infectadas com DENV-2, tratadas ou não com extrato em intervalos de 12 e 24 horas, foi avaliado por 

ensaio de placa (PFU). Os valores representam vírus viáveis, expressos em PFU/ml.  
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4.4. Ensaio virucida da Caesalpinia echinata 

 

Ao avaliar a ação direta do extrato da planta Caesalpinia echinatasob o DENV-2, 

baseado na expressão do efeito citopático induzido pelo vírus que havia sido previamente 

tratado, constatou-se que o extrato da planta não exerceu interferência de forma direta sobre 

as partículas virais, conforme observado  no ensaio de PFU.  

 

4.5. Citotoxicidade da Rifampicina contra células Vero 

 

 Ao avaliar o grau citotóxico da Rifampicina nas células Vero, observou-se que o 

fármaco demonstrou uma toxicidade elevada nas maiores concentrações (1000 e 500 µg/mL), 

diminuindo o seu efeito nas concentrações inferiores a 250µg/mL (Figura 11). Contudo 

decidimos adotar a concentração de 100µg/mL em nossos experimentos. A CC50 para as 

células vero foi de 475±6,5µg/mL.O DMSO não demonstrou citotoxicidade para as células 

Vero em nenhuma concentração. 

 

Figura 10.Ausência deação do extrato da folha da Caesalpinia echinata adicionada em intervalos de 12 e 24 

horas sobre a replicação do DENV-2 em células Vero e analisado por PFU. O Sobrenadante da cultura de 

células infectadas com DENV-2, tratadas ou não com extratoem intervalos de 12 e 24 horas, foi avaliado por 

ensaio de placa (PFU). Os valores representam vírus viáveis, expressos em PFU/ml.  
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Figura 11. Ensaio da Viabilidade celular pela técnica do MTT submetidas ao tratamento com 

Rifampicina.  

 

 

4.6. Efeito da Rifampicina sob a replicação do DENV-2 

 

Como mencionado na metodologia, utilizamos três condições de tratamento: pré-

tratamento, pós-tratamento e tratamento concomitante a infecção. Não foi possível calcular o 

CE50, pois utilizamos apenas uma concentração do fármaco. 

A condição de pré-tratamento, seguido de infecção foi realizada com o objetivo de 

avaliar se a Rifampicina exercia proteção das células Vero contra o DENV-2.  

Como observado na Figura 12 a carga viral avaliada a partir do sobrenadante de 

cultura de células pré-tratadas, não demonstrou alteração quando comparado com o controle 

positivo. De acordo com este resultado, a Rifampicina não foi capaz de proteger a célula 

contra a infecção pelo DENV-2. 
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Figura 12. Pré-tratamento das células pela Rifampicina. A Rifampicina (100µg/mL) foi adicionada a cultura 

celular 2h antes da infecção. Os sobrenadantes foram coletados em intervalos 24,48 e 72 horas pós-infecção e em 

seguida o RNA viral foi extraído e analisado por qRT-PCR em Tempo Real. (ANOVA: Teste de Tukey). 

 

Na condição de pós-tratamento, foi demonstrado que a droga apresentou uma ação 

protetora significativa das células quando administrada 48 horas pós-infecção, no qual foi 

possível observar uma redução de 100X na carga viral em relação ao controle (Figura 13). 

 

 

 

Figura 13. Tratamento das células pela Rifampicina. A Rifampicina (100µg/mL) foi adicionada após a 

infecção pelo DENV-2 Os sobrenadantes foram coletados em intervalos de 24,48 e 72 horas pós-infecção e em 

seguida o RNA viral foi extraído e analisado por qRT-PCR em Tempo Real. **(P< 0,0001) (ANOVA: Teste de 

Tukey).  
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A administração da Rifampicina concomitantemente a infecção viral, teve como 

objetivo investigar se o fármaco interfere no início do ciclo replicativo do vírus. Contudo, 

nosso resultado não demonstrou nenhum tipo de redução na carga viral no sobrenadante das 

células Vero tratadas com a Rifampicina em relação ao controle (Figura 14). 

 

 

Figura 14.  Tratamento com Rifampicina concomitantemente a infecção viral. A Rifampicina (100µg/mL)  

foi adicionada no mesmo momento da infecção. Os sobrenadantes foram coletados em intervalos de 24,48 e 72 

horas pós-infecção e em seguida o RNA viral foi extraído e analisado por qRT-PCR em Tempo Real. (ANOVA: 

Teste de Tukey). 

 

4.7. Teste virucida da Rifampicina 

 

Ao avaliar o efeito direto da Rifampicina sobre a partícula viral, observou-se que nas 

primeiras 48 horas a droga apresentou uma redução de 100X da carga viral significativa em 

relação ao controle (Figura 15).  
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Figura 15.  Ensaio virucida da Rifampicina. Ação da Rifampicina sobre o DENV-2. Foi utilizada a 

concentração de 100 µg/ml da Rifampicina juntamente com o vírus e incubados por 1 hora a 37ºC. Os 

sobrenadantes foram coletados em intervalos de 24,48 e 72 horas pós -infecção e em seguida o RNA viral foi 

extraído e analisado por qRT-PCR em Tempo Real. (ANOVA: Teste de Tukey). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 50 - 
 

5. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, foi avaliada a ação do extrato bruto da folha da Caesalpinia 

echinatasobre o DENV-2, e não foi constatada nenhuma redução significativa da carga viral 

nas células previamente tratadas com o extrato, quando comparada ás células não tratadas, 

utilizadas como controle.No entanto, não podemos excluir definitivamente a possibilidade de 

esta planta apresentar alguma ação antiviral, pois estudos feitos com extratos da folha da 

planta encontraram diversos compostos,entre eles flavonoides e terpenos. Esses compostos já 

foram documentados inúmeras vezes em estudos avaliando seus efeitos antivirais, no qual foi 

observado que agiam por diversas vias, como por exemplo, interferindo na entrada do vírus na 

célula hospedeira e também demonstrando a capacidade de se associar a transcriptase reversa, 

a DNA ou RNA polimerase, assim inibindo a replicação viral (LUNA, 2006, MENESES et., 

al 2009, TANG et al, 2012). 

Outro fator que deve ser lembrado é que nosso experimento foi realizado com extrato 

bruto, por esse motivo há variações em concentrações de metabólitos secundários presentes 

nesta parte da planta, inúmeros fatores como o índice pluviométrico, nutrientes do solo, 

sazonalidade, temperatura e até mesmo a idade da planta, podem interferir nesses compostos, 

sendo assim não se pode excluir a possibilidade de outros grupos que ao utilizarem o mesmo 

tipo de material apresentar um resultado promissor como agente antiviral (GOBBO-NETO, 

LOPES, 2007). 

Apesar dos resultados aqui encontrado não atendeu nossas expectativas são relevantes, 

pois escassez de relatos do uso do pau-brasil contra micro-organismos patogênicos ou em 

outros usos terapêuticos. Os poucos trabalhos encontrados na literatura se refere a plantas do 

gênero Caesalpinia que já apresentaram que possuem atividade antiviral, como por exemplo, 

trabalho realizado por Jiang et al., (2001)  que observaram que o extrato obtido a partir da 

semente da Caesalpinia mimax teve uma atividade antiviral contra o vírus parainfluenza 

humana tipo 3 em células HEp-2. Também utilizando células HEp-2, Lopes et al., (2013) 

demonstraram a atividade da Caesalpinia ferrea contra os vírus HSV-1 e póliovírus tipo 1 

(PV-1) tratando as células 1 e 2 horas antes da infecção e 1 e 2 horas após a infecção, essa 

atividade ocorreu possivelmente devido ao polissacarídeo sulfatado presente nesta espécie de 

planta impedindo a ligação do vírus a célula hospedeira.  Liu et al., (2009)  observaram que o 

extrato da semente da planta Caesalpinia sappan demonstrou atividade antiviral contra o 

vírus influenza H2N3 em células MDCK. O vírus influenza H1N1, H3N2 e H9N2 foi 

utilizado por Jeong et al.,(2012) onde observaram que os compostos extraídos do cerne da 
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Caesalpinia sappan apresentaram uma atividade antiviral em cultura de células MDCK. 

Ambos os trabalhos observaram que os homoflavanoides inibiram as neuraminidades virais 

sendo este o principal alvo das drogas anti-influenza. 

Na busca para encontrar outros estudos que utilizaram as plantas do gênero 

Caesalpinia, foi encontrado a ação antibacteriana da folha Caesalpinia bonducella contra 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus megaterium e Klebsiella spp. 

(BILLAH et al., 2013). Foi observado também que a Caesalpinia pulcherrima possui poder 

ovicida e repelente contra mosquitos Culex quinquefasciatus, Aedes aegypti e Anopheles 

stphensi (GOVINDANDARAJAN et al., 2011). 

O único estudo realizado utilizando a Caesalpinia echinata foi à ação inibitória contra 

a forma amastigota da Leishmania amazonenses em células mononucleares humanas (COTA 

et al., 2011). 

Comrelação à Rifampicina observou-se uma ação antiviral significativa quando  

células Vero infectadas pelo DENV-2 foram submetidas ao tratamento com esse fármaco. Foi 

possível observar que no tempo de 72 horas após a infecção houve uma diminuição de 100X 

da carga viral em relação ao controle, com este resultado podemos sugerir que o fármaco 

impediu parcialmente a replicação viral, porém é necessário mais estudos para entender o 

mecanismo de ação desta droga. 

Outro resultado muito interessante foi à atividade virucida da Rifampicina, onde foi 

possível observar que nas primeiras 48 horas o fármaco interferiu na replicação viral, 

ocorrendo possivelmente a inativação de certa quantidade de partículas virais. Em outros 

ensaios que realizamos, não foi observada a atividade antiviral da Rifampicina. No pré-

tratamento e no tratamento concomitante a infecção, não houve nenhuma redução 

significativa na carga viral em relação ao controle, concluindo assim que o fármaco não 

consegue estabelecer proteção as células e também não interage ou não consegue inibir etapas 

inicias da replicação como a adsorção. 

Em relação a Rifampicina nosso trabalho foi muito importante, já que não há muitos 

relatos da utilização desse fármaco como agente antiviral, pois como já mencionado este é um 

antibiótico amplamente utilizado em pacientes com tuberculose e hanseníase, porém, também 

é muito importante quando administrado em conjunto com outros medicamentos para o 

combate a outras doenças bacterianas (WALTER WEHRLI, MATTHYS STAEHELIN, 

1971). No combate a vírus, este fármaco foi pouco estudado, no entanto os poucos relatos são 

focados principalmente em vírus de DNA, devido a isto nosso trabalho ganha mais relevância, 
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uma vez que se investigou a ação desse fármaco contra o DENV-2, que possui como material 

genético o RNA.  

A maioria dos estudos investigou a ação da Rifampicina contra poxvirus, entre eles o 

mais estudado foi o vírus vaccinia, onde inúmeros pesquisadores obtiveram resultados 

positivos como Heller et al em 1969, Subak-Sharpe, Timbury e Williams em 1969. A partir 

de então se iniciou a busca para conhecer seu mecanismo de ação, observando em qual fase 

do ciclo replicativo ocorria a interação do fármaco com o vírus (MOSS, KATZ, 

ROSENBLNM, I969a; MCAUSLAN, I969, BEN-ISHAI et al., I969,  SUBAK-SHARPE et 

al,. 1969,  MOSS et al I969b; SUBAK-SHARPE et al I970, MOSS et al I969b), até que Katz 

e Moss em 1969 descobriram que a Rifampicina impedia a formação de um polipeptídio que 

participa na formação do nucleocapsídeo viral, consequentemente interrompendo a montagem 

do vírus. A função deste polipeptídio continua desconhecida. Essa descoberta foi muito 

importante, pois se pensava que o fármaco poderia bloquear a replicação de forma semelhante 

a que ocorre nas bactérias, já que este vírus possui a RNA polimerase.    

Heller et al.,(1969) também contribuíram por observar que a atividade antiviral da 

Rifampicina se restringia a doses elevadas (100µg/mL), além de mostrar que este efeito só era 

positivo com a Rifampicina e não com outros derivados da Rifamicina. 

Outras pesquisas utilizando vírus de DNA foram realizadas por Furukawa, Tanaka, 

Plotkin em 1975, onde demonstrou que o Citomegalovírus, foi sensível a Rifampicina na 

concentração de 50µg/mL, inibindo a replicação do vírus em cultura de células WI-38.  Nesse 

mesmo estudo foi observado também que a ação antiviral é reversível quando a droga é 

retirada, esta informação foi semelhante a que observou Moss et al., (I969a) e Subak-Sharpe 

et al., (I970) quando estudou a ação da Rifampicina contra a vaccinia. 

A Rifampicina também foi utilizada contra outros vírus de DNA, porém não foi 

possível observar uma atividade antiviral do fármaco contra esses vírus, foi o caso do estudo 

realizado McCormicket al., (1972), que não observaram atividade contra o adenovírus, e no 

trabalho Halsted, Minnefor, Lietman (1972) onde a Rifampicina não teve ação contra os vírus 

Herpes simplex tipo 1 e 2.   

Nosso resultado ganha sustentação se for comparado com outros estudos que 

utilizaram vírus de RNA. Como mencionado, poucos foram os vírus de RNA que foram 

testados para analisar a ação da Rifampicina. Porém como no nosso estudo o vírus da 

Estomatite vesicular obteve um resultado positivo, onde Moreau (1974) observou que a 

Rifampicina inibiu a replicação desse vírus no nível da transcrição em cultura de células Vero, 
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no qual observou uma redução da carga viral de aproximadamente 1000X com doses de 

Rifampicina na concentração de 100µg/mL, a mesma que utilizamos em nosso experimento.  

Além dos vírus que acometem humanos a Rifampicina obteve resultados significantes 

contra vírus oncogênicos que acometem outras espécies de vertebrados como o vírus de 

Sarcoma de Rous, vírus de RNA que acomete galinhas e o vírus do sarcoma de Moloney em 

ratos (CALVIN et al., 1971, RICHERT, BALDUZZI, 1971). 

Por fim nosso trabalho apresentou a avaliação do extrato bruto do pau-brasil que não 

demonstrou ação antiviral contra o DENV-2, porém nossa perspectiva futura será a 

purificação de seus compostos para avaliar a sua possível ação antiviral. É de conhecimento 

que a utilização de plantas é amplamente praticada, principalmente pela medicina popular, 

pois se sabe que as plantas são ricas em diversos compostos que possuem inúmeras atividades 

biológicas contra vários microrganismos patogênicos.  

No nosso estudo, a Rifampicina obteve um resultado promissor da redução na carga 

viral, sendo de suma importância se for pensado que uma diminuição da carga viral em 

pacientes, podendo reduzir a chance deste,vir a desenvolver a forma grave da doença, sendo 

assim esta droga mostrou indícios de que poderá ser uma possível alternativa para o 

tratamento da dengue no futuro. 

Este estudo pode ser considerado pioneiro, futuramente, pretende-se avaliar o uso da 

Rifampicina em outras cinéticas de infecções, novas concentrações, além de utilizar outros 

sorotipos do vírus, para avaliar se estes também possuem sensibilidade a este fármaco. 
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6. CONCLUSÂO 

 

 

1. O extrato bruto hidroetanólico da folha da Caesalpinia echinata nas concentrações 

testadas não foi capaz de inibir a replicação do DENV-2nas culturas de células C6/36 

e Vero. 

 

2. A Rifampicina administrada antes ou simultaneamente a infecção não conseguiu 

estabelecer uma proteção das células contra a replicação do  DENV-2. 

 

3. A Rifampicina parece não impedir a entrada do DENV-2 nas células Vero, nem  

interferir no inicio do seu ciclo replicativo. 

 

4. A Rifampicina reduziu a carga viral em aproximadamente 100x quando as células 

Vero foram submetidas ao tratamento após 48 horas de infecção. 

 

5. A Rifampicina agiu sobre o DENV-2 possivelmente inibindo alguma etapa do 

processo de replicação viral,inativando o vírus. 
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