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Resumo 

As doenças parasitárias afetam centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, 

matando milhões dessas todos os anos. A malária e a toxoplasmose são as principais doen-

ças parasitárias do mundo, a primeira é causada pelo Plasmodium, um parasito constante-

mente ligado a casos de resistência aos tratamentos convencionais, a segunda é uma pro-

tozoonose de prevalência mundial causada pelo Toxoplasma gondii, que tem em seu trata-

mento uma importante causa de efeitos adversos. A natureza e principalmente as plantas 

vem nos fornecendo compostos medicinais a milhares de anos, sendo ela a principal fonte 

de isolamento de moléculas bioativas de baixo peso molecular. A Bidens pilosa, uma planta 

muito conhecida na etnofarmacologia devido a sua vasta utilização por povos indígenas bra-

sileiros. Recentemente a Bidens pilosa teve sua ação antimalárica comprovada, entretanto, 

suas moléculas bioativas se mostraram lábeis e por isso surgiu a necessidade de estabilizar 

essas moléculas utilizando-se excipientes farmacológicos. Sendo assim, nosso objetivo é 

avaliar o potencial antiparasitário dos extratos complexados obtidos da Bidens pilosa utili-

zando modelos de malária e toxoplasmose, bem como a segurança da utilização desses 

novos extratos. Para isso foram feitos testes de citotoxicidade (MTT) com a célula Hela S5 

(1x104 células/poço) com os extratos bruto (Bp.Ra.Liof) e complexados (Bp.Ra.Bc e 

Bp.Ra.At) da raiz de Bidens pilosa nas concentrações que variaram de 5000 a 80 µg/ml. 

Toxicidade aguda in vivo, seguindo o protocolo da OECD/OCDE de 2001. Teste in vivo de 

susceptibilidade da cepa ME49 do Toxoplasma gondii. Os extratos Bp.Ra.Liof., Bp.Ra.Bc e 

Bp.Ra.At foram utilizados nas concentrações de 200, 300 e 400 mg/kg e o controle com sul-

fadiazina 200 µg/kg, os animais tiveram mortalidade e a morbidade acompanhadas ao longo 

de 30 dias. A susceptibilidade do Plasmodium foi avaliada in vitro com o Plasmodium falci-

parum com os extratos de Bp.Ra.liof (50 a 3,12 µg/ml), Bp.Ra.At. (75 a 4,7 µg/ml) e 

Bp.Ra.Bc (100 a 6,25 µg/ml) e in vivo com o Plasmodium berghei com os extratos Bp.Ra.Bc 

(50, 200, 800 mg/kg), Bp.Ra.At (37,5, 150, 600 mg/kg) e Bp.Ra.liof (25, 100, 400 mg/kg). Os 

testes de citotoxicidade para a célula HeLa S5 e toxicidade aguda in vivo mostraram que 

todos os extratos testados (Bp.Ra.Liof, Bp.Ra.Bc e Bp.Ra.At) possuem toxicidade baixa e 

sem diferença significativa entre si. O teste antitoxoplasma mostrou que os extratos não 

ampliaram de maneira significativa a sobrevida dos animais. Os testes antimaláricos in vivo 

e in vitro os extratos complexados se mostraram mais eficiência que o extrato bruto tanto na 

redução da mortalidade no teste in vivo, como também na redução da parasitemia nos tes-

tes in vivo e in vitro. 

 

Palavras-chave: Malária; Toxoplasmose; Bidens pilosa; Citotoxicidade. 
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Abstract 

 

Parasitic diseases affecting hundreds of millions of people worldwide, killing millions 

of these every year. The malaria and toxoplasmosis are the major parasitic dis-eases of the 

world, the first is caused by Plasmodium, a parasite constantly connected to cases of re-

sistance to conventional treatments, the second is a pro-tozoonose prevalence worldwide 

caused by Toxoplasma gondii, which has in its treatment of an important cause adverse ef-

fects. The nature and plants comes mainly in providing medicinal compounds for thousands 

of years, she being the main source of isolation of bioactive molecules of low molecular 

weight. The Bidens pilosa, a plant well known in ethnopharmacology due to its wide use by 

indigenous peoples bra-ian. Recently the Bidens pilosa had proven its antimalarial action, 

however, their bioactive molecules proved labile and therefore became necessary to stabilize 

these molecules using pharmacological excipients. Therefore, our objective is to evaluate the 

potential antiparasitic complexed extracts obtained from Bidens pilosa Zando-used models of 

malaria and toxoplasmosis, as well as the safe use of these new extracts. For this test was 

done cytotoxicity (MTT) with Hela cell S5 (1x104 cells / well) with crude extracts (Bp.Ra.Liof) 

and complexed (Bp.Ra.Bc and Bp.Ra.At) Root Bidens pilosa at concentrations ranging from 

5000 to 80 mg / ml. Acute toxicity in vivo, following the protocol of OECD / OECD 2001. Test-

ing in vivo susceptibility of the ME49 strain of Toxoplasma gondii. Extracts Bp.Ra.Liof., And 

Bp.Ra.Bc Bp.Ra.At were used in concentrations of 200, 300 and 400 mg / kg and control 

with South fadiazina 200 mg / kg, the animals showed high mortality and morbidity monitored 

over 30 days. The susceptibility of Plasmodium were evaluated in vitro with Plasmodium fal-

ci-parum with extracts Bp.Ra.liof (50 to 3.12 / ml), Bp.Ra.At. (75 to 4.7 g / ml) and Bp.Ra.Bc 

(100 to 6.25 ug / ml) and in vivo in Plasmodium berghei with extracts Bp.Ra.Bc (50, 200, 800 

mg / kg ) Bp.Ra.At (37.5, 150, 600 mg / kg) and Bp.Ra.liof (25, 100, 400 mg / kg). Tests for 

cytotoxicity to HeLa cell S5 and acute toxicity in vivo showed that all the extracts tested 

(Bp.Ra.Liof, and Bp.Ra.Bc Bp.Ra.At) have low toxicity and no significant difference between 

them. The toxoplasma test showed that the extracts did not significantly increased survival of 

the animals. Tests antimalarials in vivo and in vitro extracts complexed proved more efficient 

that the crude mortality reduction both in the in vivo test, but also in the reduction of para-

sitemia in tests in vivo and in vitro. 

 

Keywords: Malaria, Toxoplasmosis, Bidens pilosa; Cytotoxicity 
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1 Introdução 

1.1 Plasmodium sp. 

O Plasmodium é um protozoário eucarionte unicelular, pertencente ao filo api-

complexa, causador da principal doença parasitaria do mundo, a malária (ANDRA-

DE-NETO, 2007). 

Atualmente é conhecido algo em torno de 150 espécies de Plasmodium. En-

tretanto, apenas cinco dessas espécies parasitam o homem, o Plasmodium falci-

parum, P. vivax, P. malariae, P. knowlesi e P. ovale. Essas espécies se diferenciam 

entre si quanto a sua morfologia, aspectos imunobiológicos, distribuição geográfica, 

padrões de recidiva e resistência a drogas. Entre as espécies mais comuns que in-

fectam o homem estão o P. vivax e P. falciparum causando cerca de 95% das infec-

ções, sendo que o P. vivax pode ser responsável por 80% dessas infecções no Bra-

sil e pode causar uma forma de malária recorrente. P. falciparum é geralmente con-

finada às regiões tropicais, mais especialmente na África. Ele é o mais letal entre os 

Plasmodium, causando a forma mais grave da doença, sendo responsável por mais 

de 90% das mortes. O P. malariae possui distribuição pontual, podendo produzir pro-

longadas fases de infecção sanguínea, fase essa que pode persistir assintomatica-

mente no hospedeiro humano por várias décadas. O Plasmodium ovale possui dis-

tribuição restrita ao centro-oeste da África e algumas ilhas do Pacífico Sul. O P. 

knowlesi ate pouco tempo era reconhecido como não humano, entretanto, pesquisas 

recentes tem apontado ele como sendo a mais nova espécie de Plasmodium huma-

no (HAY, 2004; PETERSEN, 2011; PRICE, 2007). 

 O ciclo de vida do Plasmodium (figura 1) é complexo, envolvendo um hospe-

deiro intermediário (humano) e um hospedeiro definitivo (anófeles), que também 

serve como vetor para a transmissão da doença (LIMENITAKIS, 2011). Após a inva-

são do parasita através da picada infectante o ciclo pode ser dividido em três fases: 

1° esquizogonia hepática; 2° esquizogonia eritrocitária e 3° esporogonia. O desen-

volvimento das três fases acontece em dois hospedeiros diferentes: as duas primei-

ras no hospedeiro vertebrado e a terceira na fêmea de mosquito Anopheles (EGAN, 

2007). 

O ciclo de vida do Plasmodium é iniciado quando a fêmea infectada de mos-

quito Anopheles se alimenta de sangue num hospedeiro vertebrado, inoculando os 

esporozoítos. Estes se movimentam até o fígado, através da reorientação de proteí-

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DLimenitakis,%2520Julien%26authorID%3D24740864200%26md5%3Dab74e1826e89ec9c151280220be97195&_acct=C000037878&_version=1&_userid=687335&md5=33ad7e59f1a9d7d3cb3302dc5bb8f8a1
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nas de superfície do parasita, nomeadamente as proteínas circum-esporozoíticas 

(CS) e a proteína adesiva relacionada com a trombospondina (TRAP), essenciais 

para a invasão das células hospedeiras (NEVES et al., 2005). Após atingirem o fíga-

do eles são capturados pelas células de Kupffer e em seguida invadem os hepatóci-

tos, onde sofrem diferenciação, esquizogonia hepática, originando dezenas de mi-

lhares de merozoítos. Os hepatócitos liberam vesículas cheias de merozoítos (me-

rossomas) para a circulação sanguínea. Assim, os merossomas derivados dos hepa-

tócitos garantem a liberação de parasitas na microcirculação dos pulmões, onde es-

tão protegidos da fagocitose por células de Kupffer (SILVIE et al., 2008; STURM et 

al., 2006). Os esporozoítos de P. vivax e P. ovale podem desenvolver-se em hip-

nozoítos e permanecer em estado de latência nos hepatócitos, causando recidivas 

da infeção, características nestas espécies.  

 Na corrente sanguínea, os merozoítos invadem os eritrócitos do hospedeiro, 

onde se desenvolvem até esquizonte. Este estágio corresponde à utilização da he-

moglobina e destruição posterior da hemácia, que, após ruptura, libera os merozoí-

tos na corrente sanguínea, onde poderão invadir novos eritrócitos e desenvolver no-

vos esquizontes, sendo a ruptura dos eritrócitos responsável pelos episódios febris 

característicos da malária. (FARROW et al., 2011). O ciclo acontece em intervalos 

regulares e a duração depende da espécie que causa a infecção. No caso do P. 

knowlesi acontece em 24 horas, do P. falciparum, P. vivax e P. ovale em 48 horas e 

do P. malarie em 72 horas.  

 Alguns merozoítos, após invadirem os eritrócitos, podem acabar por diferen-

ciarem-se em gametócitos, responsáveis pela fase sexuada do ciclo. Durante a re-

feição sanguínea, a fêmea de mosquito Anopheles ingere as formas sanguíneas do 

parasita, mas somente os gametócitos são capazes de evoluir no inseto, iniciando o 

ciclo esporogônico. É no intestino médio do mosquito que o parasita encontra as 

condições necessárias à gametogénese, onde o gametócito feminino origina um 

macrogâmeta e o gametócito masculino, por exflagelação, dá origem a oito mi-

crogâmetas, em que cada um deles pode eventualmente fertilizar um macrogâmeta, 

formando o ovo ou zigoto (forma diplóide). A fusão dos gâmetas origina uma célula 

diplóide móvel conhecida como oocineto (única forma diplóide em todo o ciclo). O 

oocineto aloja-se no epitélio do intestino médio, denomina-se agora oocisto onde é 

iniciada uma divisão meiótica e mitoses sucessivas e são gerados números variados 
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e até elevados de esporozoítos (multiplicação esporogônica). Cerca de 7 dias de-

pois, os esporozoítos libertam-se para a hemolinfa e migram para as glândulas sali-

vares do mosquito (CIRIMOTICH et al., 2010).Desta forma, quando a fêmea do 

mosquito efetua uma nova refeição sanguínea, juntamente com a saliva serão inje-

tados, no novo hospedeiro, esporozoítos infetantes, iniciando um novo ciclo. 
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Figura 1: Ciclo biológico do Plasmodium sp. (Adaptada de Chiodini et al., 2010) 
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 A malária, uma doença parasitaria característica de regiões tropicais e sub-

tropicais do planeta (figura 2) é hoje a principal doença parasitaria do mundo. Ela, 

segundo a OMS, continua endêmica em 106 países, sendo a África, América do Sul 

e sudeste da Ásia as regiões mais afetadas, onde aproximadamente 3,3 bilhões de 

pessoas estão sob risco de contrair a doença, registrando aproximadamente 400 

milhões de casos por ano, matando entre 1,2 e 2,8 milhões dessas pessoas 

(CHANDEL, 2011; WHO, 2011). Os indivíduos mais susceptíveis são as crianças 

com menos de 5 anos de idade e mulheres grávidas por motivo de menor imunida-

de. Os viajantes provenientes de países não endémicos, bem como os militares que 

viajem ou permaneçam em países endémicos são pelos mesmos motivos susceptí-

veis (WHO, 2011). Apesar dos números mostrarem sua importância a malária conti-

nua se expandindo. Os principais fatores que contribuem para esse fato estão liga-

dos à resistência dos plasmódios aos fármacos disponíveis, às limitações ao uso de 

inseticidas, a dificuldades operacionais, a não existência de uma vacinas e, sobretu-

do a fatores económicos e sociais das populações afetadas (TETTEH & POLLEY, 

2007; WHO, 2011). Sendo assim, o aumento do impacto econômico anual da doen-

ça na região africana aproxime-se de 12 bilhões de dólares (MINISTERIO DA SAÚ-

DE 2011).  
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 No Brasil, só registra-se a transmissão de três espécies de Plasmodium cau-

sadores de malária humana, o Plasmodium falciparum, P. vivax e P. malariae, sendo 

o P. vivax o principal causador da malária no país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

No Brasil, 49 milhões de pessoas vivem em áreas de risco, sendo a Amazônia Legal 

a principal área da doença, pois nela se concentram 99% dos casos registrados no 

país (figura 3) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Devido a grande importância da malária para o nosso país, o ministério da 

saúde promove diversos projetos com o intuito de diminuir o número de casos regis-

trados, o mais novo dos projetos é chamado de “A Mobilização contra malária”. Com 

esse projeto o ministério da saúde já conseguiu diminuir em 31% o número de casos 

de malária no primeiro semestre do ano de 2011 em relação ao mesmo período de 

2010 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).  

 

Figura 2: Distribuição da malária no mundo.WHO 2011. 
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1.2 Toxoplasma gondii 

O Toxoplasma gondii é um parasito intracelular obrigatório, pertencente ao Fi-

lo Apicomplexa. Ele foi descrito em 1908 pela primeira vez por Nicolle & Manceaux, 

na Tunísia e ao mesmo tempo no Brasil por Alfonso Splendore (SPLENDORE, 

1909). O T. gondii é potencialmente capaz de infectar qualquer célula nucleada de 

vertebrado homeotérmico. Desse modo ele se apresenta como um dos parasitos 

mais bem sucedidos na natureza. Sendo ele o causador de uma das doenças para-

sitarias mais amplamente disseminada no mundo, a toxoplasmose. Uma das razões 

para sua ampla distribuição se dá pela sua adaptabilidade e por seus diversos me-

canismos de transmissibilidade (DUBEY, 2009). 

Classicamente o T. gondii possui três linhagens clonais (1, 2 e 3). As obser-

vações em modelos animais mostraram que as linhagens tipo 1 são extremamente 

virulentas, com altos níveis de parasitemia, a mais comum em infecções agudas, 

enquanto que as linhagens dos tipos 2 e 3 levam à cronificação da infecção e produ-

Figura 3: Áreas endémicas para malária no Brasil. Retirado de Ministério da saúde 2011. 
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ção de cistos teciduais, sendo a tipo 2 mais comum nas infecções congênitas e em 

pacientes com AIDS e a tipo 3 em infecções animais não humanos (HOWE & SI-

BLEY, 1995). No entanto, estudos genéticos vêm demonstrando que essa classifica-

ção se mostra válida apenas em regiões como Europa e EUA. Na América do Sul, 

especialmente no Brasil, o T. gondii tem se demonstrado possuidor de uma diversi-

dade genética muito maior que a contemplada por essa classificação (AJZENBERG, 

2004; LEHMANN, 2006; SU, 2006. KHAN, 2009 apud LUCIA, 2009; CLEMENTINO, 

2013), esse fato vem fazendo com que essa classificação clássica seja questionada 

por muitos estudiosos. 

O ciclo de vida do parasito (figura 4) pode ser heteróxeno, tendo como hos-

pedeiro intermediário qualquer animal homeotérmico e como hospedeiros definitivos 

animais membros da Família Felidae, como os gatos domésticos (DUBEY, 1986). A 

infecção pode ocorrer por qualquer uma das três formas infectantes do parasito: os 

taquizoítos, bradizoítos e esporozoítos (DUBEY, 1998). 

O taquizoíto, presente principalmente na fase aguda da infecção, possui uma 

forma arqueada e um tamanho variando entre 2 e 6 µm. Embora possua uma movi-

mentação ativa, não apresentam estruturas de locomoção visíveis (DUBEY, 1998). 

Ela é a forma de menor resistência do parasito, sendo facilmente destruída por con-

dições adversas (JACOBS, 1996). Entretanto, é nesse estágio que o parasito apre-

senta uma rápida multiplicação, apresentando capacidade de invadir ativamente as 

células e se multiplicar em vacúolos denominados vacúolos parasitófagos ou pseu-

docistos (DUBEY, 1988).  

O Bradizoíto representa a forma encontrada na fase crônica da doença. Ele é 

o principal causador da infecção, uma vez que ele é adquirido através da ingestão 

de carne crua ou mal passada. Medindo de 7 a 9 um, os bradizoítos se encontram 

nos tecidos, principalmente tecido muscular e nervoso, dentro de cistos se dividindo 

lentamente por endodiogenia, e podendo assim resistir às condições adversas (DU-

BEY, 1998). Os cistos podem apresentar grande variação de tamanho, de acordo 

com seu tempo de infecção (5 µm ate 100 µm). Estes também podem passar muitos 

anos no hospedeiro sem despertar nenhuma resposta imunológica (DUBEY, 1998). 

O esporozoíto é a forma presente no oocisto, o qual é produzido no intestino 

de felinos e eliminado em suas fezes. Dentro desta estrutura os esporoizoítos po-
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dem resistir à digestão gástrica e assim chegar ao intestino delgado, onde ocorre a 

penetração ativa do T. gondii no epitélio intestinal. Cada oocisto apresenta em seu 

interior dois esporocistos, cada qual com quatro esporoizoítos, que passam a ser 

infectantes no ambiente (DUBEY, 1988). No solo, após 1 – 21 dias os oocistos se 

tornam infectantes, mantendo-se viáveis por até 18 meses.  

 

 

 

      

     

                     

O T. gondii é o agente causador da toxoplasmose, uma protozoonose de pre-

valência mundial. Atualmente estimasse que de 13% a 60% da população mundial 

seja soro positiva para toxoplasmose (JONES, 2001), entretanto, ainda existem mui-

tas variações nos resultados de estudos epidemiológicos em todo mundo. Nos Esta-

dos Unidos no período de 1999 a 2004, 9,0% apresentaram sorologia positiva para o 

T. gondii (NUTTER, 2004). No Brasil, estudos apresentam variações entre 50 e 76% 

Figura 4: Ciclo biológico do Toxoplasma gondii. Adaptada de Jones J.L. et al. Obstet Gynecol Surv. 2001. 
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(ANDRADE-Neto, 2001; BORGES, 1997). Estatísticas oficiais do Ministério da Saú-

de afirmam que a toxoplasmose é responsável por 90 óbitos anuais. Entretanto, ain-

da existem muitas falhas na coleta dados de morbidade provocada por essa zoono-

se (NÓBREGA, 2005). 

A infecção pelo Toxoplasma gondii pode ocorrer pela forma congênita ou ad-

quirida. As três formas do parasito são infectantes e a transmissão para o homem se 

dá pelas seguintes vias: ingestão de alimentos contaminados por oocistos esporula-

dos, eliminados nas fezes do gato infectado ou veiculados por moscas e baratas; 

ingestão dos cistos teciduais contidos em carne crua ou mal cozida, principalmente 

de ovinos, caprinos e suínos; também por via transplacentária, quando a infecção 

aguda materna ocorre durante a gravidez (FRENCKEL, 1970). 

A sintomatologia da toxoplasmose e sua importância variam muito nos dife-

rentes estados imunológicos dos organismos. Em indivíduos imunocompetentes a 

toxoplasmose se apresenta como uma doença autolimitada, apresentando sintomas 

como: quadro febril, linfoadenopatia e hepatoesplenomegalia. Já em pacientes imu-

nocomprometidos a toxoplasmose pode causar quadros importantes como encefa-

lite, coriorretinite e miocardite. A toxoplasmose adquirida durante a gestação é uma 

das formas de transmissão do parasito e apresenta especial relevância pelos danos 

causados ao desenvolvimento do feto. Em geral, o risco de adquirir toxoplasmose 

durante o período gestacional correlaciona-se a três fatores: a prevalência na comu-

nidade, o número de contatos com uma fonte de infecção e o número de mulheres 

suscetíveis (não imunizadas por infecção prévia) na comunidade (SANTANA, 2003). 

 

1.3 Tratamento 

1.3.1 Malária 

A batalha contra a malária começou com a descoberta por Ross e Grassi, em 

1898, mostrando que a transmissão de parasitas da malária ocorre através da pica-

da de um mosquito infectado. A partir daí, começaram as primeiras medidas de 

combate à doença, que de início se deu através do combate ao mosquito Anófeles. 

Esse combate utilizou medidas como redução de criadouros do mosquito, mudanças 

nos hábitos agrícolas e a aplicação de inseticidas, principalmente o dicloro-difenil-
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tricloroetano (DDT). Estas intervenções funcionaram, eliminando a doença em mais 

de 10 países entre 1900 e 1946 (HAY, 2004 e PETERSEN, 2011). 

Em 1955, a Organização Mundial de Saúde lançou o "Programa de erradica-

ção global da malária" e implementou a quimioterapia à base de cloroquina em con-

junto com as medidas iniciais de controle de vetores. Essas medidas promoveram a 

erradicação da malária em mais de 27 países até o ano de 1969 (HAY, 2004). Con-

tudo, nem todos os países em áreas endêmicas de malária foram contemplados com 

o programa da OMS. Todo esse processo acabou por promover a distribuição atual 

da malária (WHO, 2010). 

Nos anos seguintes a erradicação da malária foi amplamente discutida. Entre-

tanto, a resistência generalizada aos inseticidas disponíveis, guerras e deslocamen-

tos maciços de populações, dificuldades na obtenção de financiamento sustentado 

dos países ricos, a falta de participação da comunidade e, principalmente, o apare-

cimento da malária resistente no sudeste Asiático e na América do Sul acabaram por 

dificultar essa erradicação (NÁJERA, 2011; TRAPE, 2001). 

A propagação subsequente do P. falciparum cloroquina resistentes na África e 

a falta de uma alternativa eficaz e acessível elevou em 2 a 3 vezes o número de 

mortes causadas pela malária na década de 1980 (TRAPE, 2001). A única alternati-

va viável à cloroquina, naquela época, era a sulfadoxina-pirimetamina, no entanto, 

ela também encontrou parasitas resistentes cerca de um ano após sua implementa-

ção (CLYDE, 1957 apud PETERSEN, 2011). Vários outros antimaláricos já foram 

implantadas para combater parasitas resistentes à cloroquina e à sulfadoxina-

pirimetamina, incluindo mefloquina, amodiaquina e quinino. Entretanto, o uso históri-

co destes medicamentos de substituição em monoterapia resultou na seleção de 

parasitas resistentes. Em 1998, outra tentativa de fazer recuar o paludismo foi lan-

çada, a multiterapia, e tem sido relativamente bem sucedida, com uma redução na 

mortalidade por malária em cerca de 20% (WHO, 2010).  

Atualmente, o tratamento mais eficaz para a malária são terapias baseadas 

em artemisinina (EGAN, 2007). Infelizmente, já há relatos do surgimento de parasi-

tos resistentes a artemisinina no sudeste da Ásia. O surgimento e a propagação de 

resistência a drogas não só levam a um aumento na falha terapêutica, levando a um 

aumento na mortalidade, mas também aumenta os custos associados com o trata-

mento e ao controle da doença (SACHS, 2002 apud PETERSEN, 2011). 
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Desde os anos 2000 que se observam indícios de falência terapêutica, dos 

derivados da artemisinina na fronteira Tailândia-Camboja (DENIS, 2006 VIJAYKAD-

GA, 2006; WHO, 2010). Recentemente no Camboja foram identificados novos casos 

de insucesso no tratamento de malária por P. falciparum com artemisinina (DON-

DORP, 2009; NOEDL, 2008). 

Em resumo, o surgimento de parasitas resistentes a drogas prejudica seve-

ramente os esforços de controle e tem de ser contido ou contornado com o uso de 

tratamentos alternativos. Para isso, a OMS colocou a busca por novos antimaláricos 

como uma alternativa importante para o controle da doença. 

 

 

 

1.3.2 Toxoplasmose 

O Toxoplasma gondii é mundialmente investigado quanto a sua estrutura, bio-

logia e fisiologia. Mesmo assim, o tratamento contra a toxoplasmose ainda apresen-

ta muitas limitações, quase sempre essas limitações são devido aos seus efeitos 

colaterais importantes e à baixa tolerância dos fármacos empregados como padrão 

no tratamento (SONDA, 2006). Apesar desses diversos pontos negativos o trata-

mento contra a toxoplasmose geralmente é recomendado por que seus benefícios 

Figura 5: Distribuição global da resistência  do P. falciparum. (Adaptada de Fidock et al., 2004). 
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superam os riscos da doença, principalmente nos casos de toxoplasmose congênita 

(BAQUERO-ARTIGAO, 2013). 

Para o tratamento da toxoplasmose congênita o "U.S. Nacional Collaborative 

Treatment Trial (Chicago)” recomenda a utilização de dois esquemas de tratamen-

tos. O esquema 1 utiliza a espiramicina e o esquema 2 utiliza uma associação de 

sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico (McAULEY, 1994, REMINGTON, 2001). 

Efeitos adversos podem ocorrer devido aos tratamentos convencionais da to-

xoplasmose com a sulfadiazina e pirimetamina.  A sulfadiazina é um inibidor da dihi-

dropteroato sintetase (DHPS), enquanto a pirimetamina inibe a dihidrofolato redu-

tase (DHFR), ambas estas enzimas são fundamentais para a biossíntese de pirimi-

dinas no T. gondii (ANDERSON, 2005). Contudo, a combinação destas drogas pode 

trazer diversos efeitos adversos incluindo o potencial efeito teratogênico da pirime-

tamina no primeiro trimestre de gestação (DEGERLI, 2003). Outro efeito adverso 

deste tratamento seria a supressão da medula óssea, contudo este efeito possa ser 

prevenido pelo o uso simultâneo do ácido fólico (DEGERLI, 2003, ELSHEIKHA, 

2008). 

 

1.4 Produtos naturais como fonte de novos medicamentos 

Cerca de 70 a 80% da população mundial utiliza plantas medicinais antes 

mesmo de procurar os serviços de saúde convencionais. Isto ocorre muitas vezes 

por que o uso de plantas medicinais representa a única alternativa de tratamento, 

especialmente em países subdesenvolvidos onde o sistema público de saúde é pre-

cário e as consultas médicas particulares e medicamentos são demasiadamente ca-

ros e pouco acessíveis à maioria da população (DYSON, 1998; CHAN, 2003; OLI-

VEIRA, 2004). 

A natureza vem nos fornecendo compostos medicinais a milhares de anos, 

sendo ela a principal fonte de isolamento de moléculas bioativas de baixo peso mo-

lecular. Os produtos naturais vêm sendo cada vez mais reconhecidos como uma 

importante fonte de medicamentos terapeuticamente eficazes, com cerca de 40% de 

todos os medicamentos aprovados, entre a década de 80 e 90. Hoje cerca de 60% 

dos fármacos, presentes no mercado, utilizados como antibióticos, antiinflamatórios, 
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e outras atividades medicamentosas tiveram sua origem em produtos naturais ou 

são produtos semi-sintéticos, ou seja, originados através de modificações artificiais 

na estrutura molecular de produtos naturais. (CRAGG, 2002; ANDRADE-Neto, 

2007). 

A busca racional de novas moléculas bioativas associada à grande diversida-

de estrutural dos produtos naturais constitui, portanto uma excelente estratégia para 

o desenvolvimento de novos medicamentos (HARVEY, 2000). 

O Brasil possui uma das maiores biodiversidades do planeta e a flora brasilei-

ra, especialmente a da imensa floresta amazônica possui uma vasta e inexplorada 

fonte de moléculas com grande potencial farmacológico. Hoje já temos no mercado 

um número significativo de fármacos derivados das plantas medicinais amazônicas. 

Como exemplos da utilização de plantas medicinais usadas popularmente, que tive-

ram seu poder terapêutico comprovado temos a pilorcapina, um agonista muscaríni-

co muito utilizado em colírios empregados no tratamento do glaucoma, foi extraído 

das folhas do jaborandi (Pilocarpus jaborandí), temos também a emetina, um poten-

te amoebicida utilizado também como indutor de vômito, foi obtido da raiz da ipeca 

(Cephaelis ipecacuanha), a cafeína um estimulante muito utilizado foi extraído se-

mentes do guaraná, os curares, extraído das folhas do Chondondendron spp., usado 

como paralisante muscular (ANDRADE-Neto, 2007) e a artemisinina uma das princi-

pais alternativas no tratamento da malária é na verdade um produto semi-sintético 

derivado da Artemisia annua (Asteraceae). 

A indústria farmacêutica tem um lucro anual com produtos derivados de plan-

tas e fitoterápicos de aproximadamente 22 bilhões de dólares, (PINTO, 2002), o que 

torna extremamente importante pesquisas nesta área. Contudo, apesar da riqueza e 

abundancia da nossa flora, o Brasil, na produção global de novos medicamentos, 

está como um mero fornecedor de matéria prima para a indústria internacional, pois 

não possui uma indústria farmacêutica com tecnologia suficiente para concorrer com 

as grandes indústrias mundiais.  Sendo assim a identificação de moléculas farmaco-

logicamente ativas poderia levar a um desenvolvimento das pesquisas na área de 

química de produtos naturais com o possível incremento de tecnologia que permita 

uma maior soberania sobre a diversidade de moléculas bioativas existentes em nos-

so território, (ANDRADE-Neto, 2007). 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&sa=X&ei=Vhd2Tu6ANIHJgQft9dT2DA&ved=0CCIQvwUoAQ&q=artemisia+annua&spell=1
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1.5 Plantas Medicinais 

1.5.1 Considerações sobre a Bidens pilosa 

A Bidens pilosa (figura 7), planta da família da Asteraceae é amplamente dis-

tribuída nos países tropicais e subtropicais do mundo. Conhecida popularmente no 

Brasil como erva pição e carrapicho agulha, a Bidens pilosa é uma das principais 

ervas daninhas da agricultura brasileira, sendo responsável por grandes problemas 

no campo da região centro-sul do país (SANTOS, 2011; VALDÉS, 2001). Ela tam-

bém é muito conhecida pelo seu uso na medicina popular, onde é relatada como 

sendo utilizada no tratamento de inúmeras enfermidades, incluindo inflamações, tu-

mores e hepatite (SANTOS, 2011). Os índios da Amazônia brasileiros já utilizam a B. 

pilosa a muito como hepatoprotetor e antimalárico (OLIVEIRA, 2004). Outros povos 

da América do sul também utilizam essa planta para tratar de afta bucal, angina, di-

abetes, verminoses, alívio de calafrios, infecções urinárias, diurético, entre outras 

utilidades (SANTOS, 2011; VALDÉS, 2001). 

Todas as partes da planta são utilizadas nos preparados medicinais, sendo 

cada uma das partes empregada no combater de doenças diferentes. As raízes são 

utilizadas contra vermes e hepatite alcoólica, as flores são empregadas para des-

confortos gástricos em intoxicações alimentares e contra a diarreia. Caule é utilizado 

no tratamento de malária. Entretanto, na medicina popular a parte mais empregada 

é sem dúvida a folha de B. pilosa que estão localizados os princípios ativos mais 

consumidos na área medicinal (SANTOS, 2011). 

Devido a sua fama etnofarmacológica diversos estudos têm sido feitos a fim 

de elucidar as verdadeiras atividades farmacológicas da Bidens pilosa. Muito já se 

provou a respeitos da atividade medicinal dessa planta. Estudos revelaram que ela 

pode ser bem empregada no tratamento de várias doenças incluindo o diabetes, úl-

cera péptica e hepatite (DIMAYUGA E AGUNDEZ, 1986; WINKELMAN, 1989 e LIN, 

1992 apud YANG, 2006). Inúmeros trabalhos revelam atividade antioxidante, relaci-

onado ainda essa atividade com os diversos compostos polifenólicos presentes nos 

chá da planta (VALDÉS, 2001; SANTOS, 2011; CHIANG, 2004). Outros estudos 

demostraram que esses mesmos compostos também podem estar relacionados com 

atividade anticarcinogênica (KVIENCINSKI et al., 2008 apud SANTOS, 2011).  Tra-

balhos mais recentes mostram que o extrato da raiz de Bidens pilosa possui ativida-
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de antimalárica (OLIVEIRA, 2004; BRANDÃO, 1997), mais especificamente contra o 

Plasmodium falciparum. Mais recentemente também foi provado que o extrato da B. 

pilosa pode causar bloqueio da ação de NF-κB em células RAW (CHIANG, 2005). 

 

                                                          

 

 

 

 

Figura 6: Foto da Bidens pilosa Antoniana U Krettli et al., 2001. 
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1.6 Excipiente 

O termo excipiente vem da palavra latina excipiens, particípio presente do 

verbo excipere que tem por significado receber. No início dos anos 60, os excipien-

tes foram definidos como "a substância utilizada como um meio para dar um medi-

camento", ou seja, pensavam nele apenas como um suporte inerte do princípio ativo 

ou princípios, servindo apenas como um meio de mudar a consistência ou textura do 

principio ativo a fim de facilitar sua administração (GIORGIO, 2003). No meado dos 

anos 80 essa definição se modificou um pouco passando a se adotar como definição 

"substância mais ou menos inerte adicionado a uma receita médica, a fim de conferir 

uma consistência adequada ou forma da droga: um veículo” (WINEK, 2000; GIOR-

GIO, 2003). 

No fim do século essa definição ficou mais completa, sendo os excipientes co-

locados como “qualquer componente que não seja o princípio ativo, adicionado in-

tencionalmente na formulação medicinal, ou tudo na formulação medicamentosa 

com exceção da droga ativa" (FERNANDES, 2007; GIORGIO, 2003). Mas eles não 

são apenas isso, os excipientes são moléculas utilizadas na farmacologia como o 

intuito de alterar as propriedades físico-químicas, como solubilidade em água, esta-

bilidade e biodisponibilidade de moléculas bioativas (FERNANDES, 2007; GIORGIO, 

2003; PIFFERI, 1996). 

As ciclodextrinas são produtos cíclicos da hidrólise enzimática do amido por 

alguns microorganismos. Existem três tipos de ciclodextrinas naturais a alfa, beta e 

gama, compostas de seis, sete e oito unidades de D-(+)-glicopiranose. Estes com-

postos possuem em sua estrutura grupos hidroxila primários e secundários orienta-

dos para o exterior. Assim, possuem exterior hidrofílico e uma cavidade interna hi-

drofóbica. Tal cavidade permite às ciclodextrinas complexarem moléculas, com di-

mensões compatíveis com sua cavidade, e alterarem suas propriedades físico-

químicas. As  β-ciclodextrinas (figura 8) são as ciclodextrinas mais amplamente utili-

zadas na complexação com várias classes de fármacos (FERNANDES, 2007). 
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 O Aerosil, é um silicato (SiO2) também conhecido como dióxido de silício co-

loidal, é um dos adjuvantes tecnológicos mais utilizados e citados na literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Representação esquemática da β-Ciclodextrina 
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2 Justificativa e Relevância 

O custo econômico causado diretamente pela malária, resultante de alta mor-

bidade causada pela doença é enorme, entretanto, o impacto econômico global da 

doença, provavelmente, é muito mais substancial que o sugerido pelas estimativas 

de custo (GREENWOOD, 2002). Em países onde a malária é uma doença endêmi-

ca, a taxa de crescimento econômico anual sobre um período de 25 anos foi de 

1,5%, muito menor que em países que não possuem a doença; o efeito cumulativo 

do baixo crescimento econômico anual foi uma redução de 50% no PIB per capita 

comparado com países não maláricos (GARDNER, 2002). Em 1995, países com 

malária tiveram níveis de renda de somente 33%, quando comparados com outros 

países tropicais sem malária (GARDNER, 2002). 

       No Brasil, a região amazônica tem convivido, há séculos, com essa do-

ença que provavelmente foi introduzida pelos primeiros colonizadores europeus e 

pelos escravos trazidos do continente africano.  O processo de conquista e ocupa-

ção da região, feito de modo não planejado, desordenado e, na maioria das vezes, 

equivocado, contribuiu para que a doença secular encontrasse na região todas as 

condições necessárias para a sua perpetuação, constituindo-se, até os dias de hoje, 

no principal problema de saúde pública na região (BRASIL, 2009). 

A cada ano, estima-se que o Toxoplasma gondii infecte mais de um bilhão de 

pessoas em todo o mundo (EL-ON, 2003), sendo sua infecção normalmente assin-

tomática em adultos saudáveis, entretanto, mesmo nesses organismos o parasito 

persiste por toda a vida. O parasito também pode causar graves infecções nos re-

cém-nascidos infectados congenitamente e em indivíduos imunocomprometidos, 

provocando doenças oculares graves, entre outras complicações. (DUBEY, 1996; 

PASSOS, 2000; SORRENTINO, 2005). A toxoplasmose tem sido citada como a ter-

ceira causa mais frequentemente diagnosticada de mortes relacionadas à alimenta-

ção nos Estados Unidos (MEAD, 1999). 

Diversos aspectos desta parasitose contribuem para a elevação de sua preva-

lência e morbidade. As conseqüências da infecção intra-uterina pelo T. gondii estão 

ganhando atenção por parte dos gestores em saúde pública e a toxoplasmose vem 

sendo diagnosticada em um número crescente de pacientes com imunossupressão 

decorrente de, por exemplo, doenças malignas, transplantes de órgãos e Síndrome 



31 
 

da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Clinicamente, a encefalite toxoplásmica tem 

sido reportada em 30 a 40 % dos pacientes com AIDS (KOSKINIEMI, 1989). 

A incidência mundial da toxoplasmose congênita é estimada em 0,3 a 1,0 pa-

ra cada mil nascimentos vivos (TROJOVSKY, 1998) e segundo Kawazoe (2005), 

cerca de 40% dos fetos humanos podem adquirir o T. gondii durante a gravidez 

quando as gestantes se encontram na fase aguda da doença (ou se houver reativa-

ção de cistos da fase crônica da doença, o que é raro). 

A natureza tem nos fornecido compostos medicinais há milhares de anos, 

sendo ela uma importante fonte de isolamento de moléculas bioativas. A busca raci-

onal dessas moléculas associada à grande diversidade dos produtos naturais, cons-

titui, portanto, uma excelente estratégia para o desenvolvimento de novos medica-

mentos. 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo Geral 

• Avaliar o potencial antiparasitário dos extratos complexados obtidos da Bi-

dens pilosa utilizando modelos de malária e toxoplasmose. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Avaliar a citotoxicidade dos extratos complexados obtidos da Bidens pilosa 

em cultura de célula HeLa S5. 

• Avaliar a toxicidade aguda dos extratos complexados obtidos da Bidens pilosa 

em modelo murino. 

• Comparar a atividade/eficácia in vivo dos extratos complexados obtidos da 

Bidens pilosa para a cepa ME49 de Toxoplasma gondii. 

• Comparar a eficácia/atividade dos extratos complexados obtidos da Bidens pi-

losa em modelo de malária in vitro e in vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

4 Metodologia 

4.1 Animais 

Para a realização dos experimentos de toxicidade aguda, teste antimalárico e 

teste antitoxoplasma foram utilizados camundongos Swiss fêmeas, pesando 25 +/- 

3g. Os camundongos foram mantidos no biotério do nosso laboratório (LabMaT - 

UFRN) e tiveram livre acesso à água e à comida, exceto durante uma hora antes e 

uma hora após a administração por via oral dos extratos. A utilização dos animais 

nos experimentos foi autorizada pela comissão de ética para utilização de animais 

(CEUA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – sob o protocolo de nú-

mero 043/2010. 

4.2 Extratos 

Foram utilizados extratos da raiz da Bidens pilosa (Bp.Ra.), previamente 

complexados com aerosil:CMC (Bp.Ra.At), com proporção final de 2/3, ou beta-

ciclodextrina (Bp.Ra.Bc), com proporção final de 1/2, na Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto e cedidos gentilmente pelo professor doutor Wan-

derley Pereira de Oliveira e pela Professora Dra. Maria das Graças Lins Brandão. 

4.3 Parasitos 

No teste antitoxoplasma foi utilizada a cepa cistogênica de Toxoplasma gondii 

ME49 (tipo II). Todas as vezes que a cepa ME49 foi utilizada nos experimentos ela 

foi obtida através de macerado de cérebro de camundongos Swiss previamente in-

fectados por no mínimo 3 semanas. Para o teste antimalárico in vivo foi utilizado o 

Plasmodium berghei, linhagem NK-65. Para o teste antimalárico in vitro foi utilizado 

Plasmodium falciparum sensível à cloroquina obtido de isolados de sangue de pes-

soas infectadas. Os parasitos foram mantidos em cultivo contínuo segundo método 

de Trager e Jensen (1976). 

4.4 Células 

A célula utilizada no experimento de citotoxicidade foi HeLa S5, célula de 

adenocarcinoma de útero humano, causado pelo HPV-18, gentilmente cedida pelo 

laboratório de genética da UFRN. 
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4.5 Teste de citotoxicidade 

Para o teste de citotoxicidade foi utilizado o método de MTT (brometo de 3-

[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazolium). A citotoxicidade dos extratos foi medida 

como previamente descrita por Mosmann (1983).  As células foram cultivadas em 

placas de 96 poços (1x104 células/poço/200µl) com meio DMEM com soro fetal bo-

vino inativado, em 37°C com atmosfera de 5% de CO2. Após 24h o meio foi substitu-

ído por 200µl de meio DMEM contendo uma diluição seriada (5000 a 80µg/ml) dos 

extratos, as placas são novamente incubadas a 37°C com atmosfera de 5% de CO2, 

por 24 horas. Após a incubação o meio contendo os extratos foi retirado e 100 µl de 

meio DMEM contendo o reagente MTT (concentração final de 0,5 mg/mL), foi adici-

onado em cada poço, logo após, as placas foram incubadas a 37°C com atmosfera 

de 5% de CO2 por 3 horas. O sobrenadante foi removido e 200 µl de DMSO foram 

adicionados a cada poço, para solubilizar os cristais de formazan. Após agitação 

vigorosa por 10 minutos, a leitura foi realizada a 570 nm. 

O cálculo da porcentagem de sobrevivência é feito comparando-se a leitura 

do grupo controle, células não tratadas (CNT), com a leitura das células tratadas 

com os extratos de Bidens pilosa (CTBp). Sabendo-se que 100% de sobrevivência 

corresponde ao crescimento de CNT. Sendo assim, foi utilizada a equação [(CTBp/ 

CNT)-1] x 100, onde o resultado é porcentagem de sobrevivência. Os valores de 

CL50 foram obtidos através da análise dos gráficos. 

4.6 Teste de toxicidade Aguda in vivo 

O teste de toxicidade aguda foi realizado segundo o recomendado pela 

OECD/OCDE (2001). Foram feitos grupos de três camundongos fêmeas, sendo ca-

da grupo correspondente a apenas uma concentração (300, 400, 1000 e 2000mg/kg 

de peso) dos extratos de Bidens pilosa. Os grupos tratamentos foram avaliados pela 

mortalidade e morbidade de seus amimais em um período de 30 dias. O teste acon-

teceu de maneira progressiva. Primeiro os extratos foram testados para a concen-

tração inicial de 300 mg/kg, caso o grupo não apresente nenhuma mortalidade ou 

morbidade a concentração seguinte e testada. O teste acontece ate a concentração 

de 2000 mg/kg, onde ao final do teste os extratos foram enquadrados em uma cate-

goria de toxicidade, que varia de 1 a 5 (Anexo I). 
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4.7 Teste in vivo de susceptibilidade do Toxoplasma gondii aos extratos 

complexados de Bidens pilosa 

No experimento os camundongos foram divididos em grupos correspondentes 

às diferentes concentrações dos extratos, sendo cada grupo composto de quatro 

animais. Os animais foram infectados, por via oral, com 25 cistos da cepa ME49. O 

tratamento com as diferentes extratos complexados (Bp.Ra.Liof. 200, Bp.Ra. At. 300 

e Bp.Ra.Bc. 400 mg/kg) e com a sulfadiazina (200 µg/kg) foi feito por via oral, come-

çando no dia posterior ao da infecção com duração de seis dias. A mortalidade e a 

morbidade dos animais foram acompanhadas por um período de 30 dias (OLIVEIRA, 

2009). 

 

4.8 Teste in vitro de susceptibilidade do P. falciparum aos extratos comple-

xados de Bidens pilosa 

4.8.1 Eritrócitos não parasitados  

O sangue foi colhido por punção venosa em tubos vacutainer® com EDTA, 

em voluntários do LabMaT. Após a coleta o sangue foi centrifugado (676xg / 5 min.) 

e retirado o plasma. Os eritrócitos foram lavados com PBS e centrifugados várias 

vezes para retirar os glóbulos brancos. Os eritrócitos obtidos foram mantidos em fri-

gorífico a 4ºC, com hematócrito de 50% com meio de cultura RPMI completo, até a 

sua utilização. 

 

4.8.2 Sincronização de culturas in vitro de P. falciparum com sorbitol 

Dado que em cultura de P. falciparum se observa a presença simultânea de 

todos os estádios eritrocitários do parasita, é necessário sincronizar a cultura para 

execução dos ensaios de susceptibilidade in vitro aos fármacos. 

Este método baseia-se no fato de que os eritrócitos infectados com parasitas 

com mais de 20 horas de desenvolvimento intraeritrocitário, apresentam uma maior 

fragilidade osmótica (LAMBROS & VANDERBERG, 1979) sendo lisado devido à 

ação do sorbitol. 
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Resumidamente, as culturas, com predominância de parasitas jovens, são 

centrifugadas (676xg 5 min.) e ao pellet são adicionados 10 volumes de sorbitol a 

5% estéril. Após 10 min. a 37ºC, a cultura é centrifugada e lavada 2x com RPMI sem 

plasma, os eritrócitos recuperados após a última centrifugação são colocados nas 

condições de cultura. Se necessário este protocolo pode ser repetido 6 a 8 horas 

depois 

4.8.3 Diluição dos extratos complexados de Bidens pilosa 

 

Os extratos foram inicialmente diluídos em água destilada e posteriormente 

diluídas em meio RPMI, o mesmo utilizado no cultivo do Plasmodium, para obtenção 

das concentrações de teste (BP.Ra.liof 50 a 3,12 µg/ml; Bp.Ra.At. 75 a 4,7 µg/ml; 

Bp.Ra.Bc 100 a 6,25 µg/ml). 

 

4.8.4 Teste in vitro com o P. falciparum 

Para o teste antimalárico in vitro, a cultura do Plasmodium foi sincronizada pa-

ra predominância de trofozoítos a 1-2% de parasitemia e 3% de hematócrito.  

Placas de 96 poços foram incubadas com 180 µl de hemácias infectadas com 

Plasmodium falciparum e 20 µl dos extratos nos concentrações testes por 48 horas a 

37°C. Cada concentração foi testada em triplicata.  O controle positivo com cloroqui-

na (antimalárico de referência) na concentração de 2,5 µ g/ml (sete diluições 1:3) e o 

controle negativo (apenas meio de cultura e hemácias) foram utilizados no experi-

mento.  Após as 48 horas, esfregaços sanguíneos foram realizados e corados com 

Giemsa para observação da parasitemia de cada poço.  O efeito antiparasitário foi 

medido por percentagens de inibição de crescimento do parasito em relação ao gru-

po controle, ou seja, parasitos cultivados em meio livre de droga (CARVALHO; 

KRETTLI, 1991). 

 

4.8.5 Leitura dos resultados dos ensaios de susceptibilidade in vitro 

A leitura do teste foi feita pela contagem do número de hemácias parasitadas 

em um total de (pelo menos) 1000 eritrócitos em cada dose/poço. Todos os testes 

com contaminação bacteriana ou por fungos, ou sem crescimento visível dos parasi-

tas nos controlos (sem fármaco), deverão ser eliminados do estudo. O cálculo é feito 

através da percentagem de sobrevivência dos parasitas nos grupos tratados com 
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compostos em relação ao grupo controlo não tratado, onde 100% de sobrevivência 

dos parasitas foi observada. Foi utilizada a fórmula, Redução da Parasitemia = [1-

(pRBC/ RBC)] x 100, para determinação da parasitemia. 

 

4.9 Testes in vivo de susceptibilidade do Plasmodium berghei aos extratos 

complexados de Bidens pilosa 

4.9.1 Diluição dos extratos complexados de Bidens pilosa 

Os extratos foram diluídos em água destilada para obtenção das concentra-

ções de teste, sendo todas as doses calculadas levando-se em consideração o peso 

dos camundongos (Bp.Ra.Bc 50, 200, 800 mg/kg; Bp.Ra.At 37,5, 150, 600 mg/kg; 

Bp.Ra.liof 25, 100, 400 mg/kg). Sendo cada dose correspondente a um grupo teste. 

 

4.9.2 Teste in vitro com o P. berghei 

Para a avaliação da atividade antimalárica in vivo dos extratos complexados 

de Bidens pilosa, foram utilizados grupos com quatro camundongos, sendo cada 

grupo correspondente a uma concentração de extrato (Bp.Ra.Bc 50, 200, 800 

mg/kg; Bp.Ra.At 37,5, 150, 600 mg/kg; Bp.Ra.liof 25, 100, 400 mg/kg). Os camun-

dongos foram infectados por via intraperitoneal com 105 hemácias parasitadas 

(CARVALHO, 1991). O dia da infecção foi considerado o dia 0. Os animais foram 

tratados 24 horas após a infecção (dia 1°).  O tratamento foi realizado até o dia quar-

to (dia 4°) da infecção. Os camundongos tiveram seu sangue retirado para análise 

de parasitemia através de esfregaços sanguíneos corados pelo Giemsa, no 5° e 7° 

dia. Foram considerados ativos os animais que apresentarem redução de parasite-

mia maior que 30%. Cloroquina 5 mg/kg e água destilada com 10% de DMSO foram 

utilizados como controle. A coloração da lâmina foi feita com corante Giemsa 

 

4.9.3 Leitura dos resultados do ensaio de susceptibilidade in vivo  

A leitura do teste foi feita de maneira semelhante ao feito para o teste de sus-

ceptibilidade in vitro.  

 

4.10 Análises estatísticas 

As análises estatísticas foram feitas utilizando-se o teste estatístico ANOVA, 

com o programa GraphPad Prism 5. Os valores de p < 0,05 foram considerados sig-

nificativos. 
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5 Resultados 

5.1 Citotoxicidade dos extratos de Bidens pilosa 

Os testes de citotoxicidade para a célula HeLa S5 com os extratos complexados 

da raiz de Bidens pilosa (Aerosil:CMC, Beta-ciclodextrina e liofilizada puro) mostra-

ram que todos os extratos testados possuem citotoxicidade baixa e sem diferença 

significativa entre si (Figura 8). Isso pode melhor observado nos altos valores de 

CL50 obtidos para os extratos. Com CL50 de 2104 μg/ml para o extrato bruto liofiliza-

da, 1988 μg/ml para o extrato complexado com beta-ciclodextrina e 2465 μg/ml para 

o extrato complexado com aerosil:CMC (tabela 1). 

 

 

Figura 8: Viabilidade celular para HeLa S5. 
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Tabela 1: CL50 e CL30 dos extratos de Bidens pilosa para a célula HeLa. 
 

Extratos de Bidens pilosa 
 CL30 μg/ml  CL50 μg/ml  

  HeLa   HeLa  

Bp.Ra.Liof.  1534,2  2104,0  

Bp.Ra.Bc.  1130,2  1988,5  

Bp.Ra.At.   1658,9   2465,3  

 

 

5.2 Testes de toxicidade aguda in vivo para os extratos de Bidens pilosa 

Os testes de toxicidade aguda em modelo murino revelaram que todos os extra-

tos (Bp.Ra.Liof, Bp.Ra.Bc e Bp.Ra.At) apresentaram toxicidade aguda muito baixa. 

Os testes revelaram que nenhum dos extratos em nenhuma das concentrações tes-

tadas foi capaz de induzir sinais de toxicidade nos camundongos (tabela 2A, 2B, 

2C). Com a análise dos dados obtidos fomos capazes de enquadrarmos os extratos 

complexados de Bidens pilosa na categoria 5 da tabela de classificação do 

OECD/OCDE, o que coloca essas extratos na categoria dos atóxicos. 

Tabela 2A: Toxicidade aguda do extrato bruto puro da raiz da Bidens pilosa 
        

Bp.Ra.Liof. (mg/kg) 

 Camundongos  Efeitos Orgânicos 

  Sexo M/T   Dias 
Sintomatolo-

gia  

*0  Fêmeas 0/3  SM Ss 

300  Fêmeas 0/3  SM Ss 

1000  Fêmeas 0/3  SM Ss 

2000   Fêmeas 0/3   SM Piloereção leve 

 

 

Tabela 2B: Toxicidade aguda do extrato da raiz de Bidens pilosa complexado com 
Ciclodextrina 
 

Bp.Ra.Bc (mg/kg) 
 Camundongos  Efeitos Orgânicos 

  Sexo M/T   Dias Sintomatologia  

*0  Fêmeas 0/3  SM Ss 

300  Fêmeas 0/3  SM Ss 

1000  Fêmeas 0/3  SM Ss 

2000   Fêmeas 0/3   SM Ss 
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Tabela 2C: Toxicidade aguda do extrato da raiz de Bidens pilosa complexado com Aerosil 
        

Bp.Ra.At (mg/kg) 

 Camundongos  Efeitos Orgânicos 

  Sexo M/T   Dias 
Sintomatolo-

gia  

*0  Fêmeas 0/3  SM Ss 

300  Fêmeas 0/3  SM Ss 

1000  Fêmeas 0/3  SM Ss 

2000   Fêmeas 0/3   SM Ss 

SM = 100% de sobrevivência; Ss = sem sintomas observados 

 

 

5.3 Atividade antitoxoplásmica para os extratos de Bidens pilosa  

Os testes antitoxoplasma para a cepa ME49 revelaram que ambos os extratos 

não ampliaram de maneira significativa a sobrevida dos animais (figura 9), nem mui-

to menos adiaram o aparecimento dos sintomas da doença (dados não mostrados). 

Entretanto, todos os extratos foram capazes de aumentar a média de sobrevivência 

dos animais (figura 10).  

Figura 9: Sobrevivência dos camundongos Swiss frente à infecção e o tratamento com os ex-

tratos de Bidens pilosa.  

  

Controle = infectado + tratamento com água destilada.  Sulfadiazina = Infectado + sulfadiazi-

na. Demais tratamentos com o extrato Bp.Ra. Liof, Bp.Ra.Bc, Bp.Ra.At, onde os números correspon-

dem à quantidade administrada em mg/kg. 
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5.4 Atividade antimalárica in vitro 

Os extratos complexados de Bidens pilosa, Bp.Ra.At e Bp.Ra.Bc, apresenta-

ram-se ativos reduzindo a parasitemia. O extrato Bp.Ra.At na concentração de 75 

µg/ml obteve uma redução na parasitemia de cerca de 65%. Na concentração de 

37,5 µg/ml esse mesmo extrato chegou a reduzir a parasitemia em cerca de 30%. O 

extrato Bp.Ra.Bc também apresentou atividade semelhante. Na concentração de 

100 µg/ml ele conseguiu reduzir a parasitemia em algo entorno a 25%. Na concen-

tração de 50 µg/ml sua atividade ainda permaneceu muito boa, atingindo uma redu-

ção da parasitemia de aproximadamente 11%. Já o extrato puro liofilizado 

(Bp.Ra.Liof) apresentou atividade de apenas 9% em sua maior concentração, 50 

µg/ml. Nas outras concentrações o Bp.Ra.Liof não se mostrou ativo (Figura 11). 

 

Figura 10: Média de sobrevivência dos animais infectados com ME49 e tratados com 

os extratos complexados de B. pilosa. 

** 

**P ≤ 0,05. 
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5.5 Atividade antimalárica in vivo 

Nos testes in vivo de susceptibilidade do Plasmodium berghei os extratos 

complexados de Bidens pilosa apresentaram diferença entre o extrato bruto liofiliza-

do (Bp.Ra.Liof.) e os extratos brutos complexados com aerosil:CMC (Bp.Ra.At.) ou 

β-ciclodextrina (Bp.Ra.Bc.). Os grupos tratados com Bp.Ra.Liof. não apresentaram 

diferença com relação ao grupo controle negativo (água destilada) quanto à sobrevi-

da dos animais (gráficos 8), já os grupos tratados com Bp.Ra.At. ou Bp.Ra.Bc. au-

mentaram significativamente a sobrevida dos animais tratados (gráfico 9 e 10). Os 

extratos de Baccharis trimera não apresentaram aumento da sobrevida dos animais.  

A parasitemia corroborou com o observado para a sobrevivência dos animais. 

Pudemos observar para todos os extratos uma redução da parasitemia no 5° dia, 

entretanto, os extratos complexados (Bp.Ra.At e Bp.Ra.Bc) mantiveram sua ação 

por muito mais tempo, se mantendo ativos no 7° dia de infecção. Todos os extratos, 

Figura 11– Redução da parasitemia do teste antimalárico in vitro. 
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com exceção do extrato liofilizados 100 mg/kg, tiveram uma redução significativa da 

parasitemia, no 5° dia, em comparação com os animais não tratados (Figura 3 A). Já 

no 7° dia apenas os extratos complexados com beta-ciclodextrina (50 e 200 mg/kg), 

o complexado com Aerosil:CMC (37,5 mg/kg) e o extrato liofilizado (400 mg/kg) 

apresentaram uma redução significativa da parasitemia em comparação com os 

animais não tratados (Figura 3 B). Os extratos complexados com aerosil e beta-

ciclodextrina se mostraram significativamente diferentes dos extratos liofilizados na 

redução da parasitemia em ambos os dias, 5° e 7° dias. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figura 12– Sobrevivência dos camundongos Swiss frente à infecção e o tratamento com 

Bp.Ra.Liof. 

Controle = infectado + tratamento com água destilada.  Cloroquina = Infectado + 5 mg/kg. 

Demais tratamentos com o extrato bruto puro liofilizado, onde os números correspondem à quantida-

de administrada em mg/kg. (***P≤0,001).  
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Figura 13 – Sobrevivência dos camundongos Swiss frente à infecção e o tratamento com 

Bp.Ra.Bc.  

Figura 14 – Sobrevivência dos camundongos Swiss frente à infecção e o tratamento com 

Bp.Ra.At. 

Controle = infectado + tratamento com água destilada.  Cloroquina = Infectado + 5 mg/kg. De-

mais tratamentos com o extrato bruto conjugado com aerosil:CMC, onde os números corres-

pondem à quantidade administrada em mg/kg. (***P≤0,001; * P≤0,05). 

Controle = infectado + tratamento com água destilada.  Cloroquina = Infectado + 5 mg/kg. Demais 

tratamentos com o extrato bruto conjugado com aerosil:CMC, onde os números correspondem à 

quantidade administrada em mg/kg. (***P≤0,001; * P≤0,05). 
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Figura 15 – Redução da parasitemia 5° dia do teste antimalárico in vivo.  

Figura 16 – Redução da parasitemia 7° dia do teste antimalárico in vivo.  

 (***P≤0,0001; **P≤0,01;* P≤0,05). 

 (***P≤0,0001; **P≤0,01;* P≤0,05). 
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6 Discussão 

 

A malária é hoje a principal doença parasitaria do mundo, causando grande 

morbidade e mortalidade (WHO, 2011). Com o surgimento e a disseminação de ce-

pas multirresistentes de P. falciparum o arsenal terapêutico se reduziu ainda mais, 

sendo os derivados de artemisinina em combinação com outras drogas o principal 

tratamento proposto pela Organização Mundial de Saúde (RIDDER, 2008; POU-

PLIN, 2007). Desse modo, os órgãos de saúde vêm incentivando a busca por novos 

medicamentos de combate a malária, principalmente aqueles que tenham baixo cus-

to, baixa toxicidade e alta eficácia (RIDDER, 2008; PETERSEN, 2011). 

Muitos dos medicamentos modernos tiveram origem na medicina tradicional e 

etnofarmacológica. Baseado nisso, o número de estudos com plantas tradicional-

mente usadas na medicina popular vem ganhando cada vez mais força 

(PATWARDHAN, 2005). A B. pilosa é uma planta muito relatada na medicina popu-

lar como tendo inúmeras atividades farmacológicas (SANTOS, 2011; VALDÉS, 

2001), com isso a B. pilosa se tornou uma planta bem estudada e hoje se possui 

inúmeros estudos que comprovam diversas ações contra várias doenças incluindo o 

diabetes, úlcera péptica, anticarcinogênica e hepatite (DIMAYUGA E AGUNDEZ, 

1986; WINKELMAN, 1989 e LIN, 1992 apud YANG, 2006; KVIENCINSKI et al., 2008 

apud SANTOS, 2011). Além disso, inúmeros trabalhos já revelam que o chá dessa 

planta atua como antioxidante (VALDÉS, 2001; SANTOS, 2011; CHIANG, 2004). 

Trabalhos recentes mostram que o extrato da raiz de Bidens pilosa possui ati-

vidade antimalárica (OLIVEIRA, 2004; BRANDÃO, 1997). Entretanto, o princípio ati-

vo desse extrato, o poliacetileno, se mostrou muito instável (OLIVEIRA, 2004). Para 

contornar esse problema pesquisadores parceiros do nosso grupo resolveram com-

plexar o extrato da B. pilosa com excipientes amplamente utilizados na farmacologia. 

Com os extratos complexados nas mãos, nosso grupo seguiu todo o protocolo 

a fim de provar que a segurança dos “novos” compostos e mostrar que esses manti-

veram sua ação antimalárica. 

Para determinar a segurança dos novos produtos foram feitos testes de cito-

toxicidade in vitro e toxicidade aguda in vivo. Nos testes de citotoxicidade ambos os 

extratos complexados e o extrato bruto obtiveram resultados semelhantes, baixos 

níveis de toxicidade e CL50 altos, não sendo significante a diferença entres os valo-

res encontrados para ambos. Resultado semelhante foi obtido no teste de toxicidade 
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aguda in vivo, onde os extratos mostraram níveis de toxicidade muito baixos, neste 

caso todos foram enquadrados na categoria de toxicidade cinco da tabela 

OECD/OCDE, o menor nível de toxicidade para substâncias químicas. Esses resul-

tados mostram que apesar da nova formulação os extratos complexados mantive-

ram os baixos níveis de toxicidade observados para o extrato bruto puro. Em traba-

lho realizado em 2006, Sundararajan e colaboradores utilizando diversos tipos de 

extrato de Bidens pilosa também encontraram valores baixos de toxicidade in vitro 

para a célula HeLa. Corroborando com nosso trabalho outros estudos utilizando ex-

tratos de plantas da família Asteraceae também relatou o mesmo perfil de toxicidade 

observado para a B. pilosa nos nossos testes (OLIVEIRA, 2009; ZAPATA 2010; TO-

YANG, 2013). 

No teste antitoxoplásmico in vivo com a cepa ME49 ambos os extratos, com-

plexados e bruto, não apresentaram nenhum tipo de ação. Eles não prorrogaram o 

curso dos sinais da doença, muito menos ampliaram de maneira significativa a so-

brevida dos animais tratados. Esse resultado vai de encontro com o observado para 

outra planta da família Asteraceae, a Artemisia annua, que em trabalho publicado 

por Oliveira e colaboradores (2009), mostrou eficácia contra a cepa ME49 do T. 

gondii. Entretanto, nosso trabalho é pioneiro e o resultado obtido para a B. pilosa no 

nosso caso pode ter sido ocasionado pelas concentrações utilizadas nos testes bem 

como pelo baixo número de animais utilizados. Sendo assim, sugerimos que mais 

testes com outras metodologias, outras concentrações e ate mesmo com outras ce-

pas de T. gondii sejam feitos a fim de elucidar por completo a possível atividade anti-

toxoplasma da B. pilosa. 

No teste antimalárico em modelo murino com o Plasmodium berghei os extra-

tos complexados se mostraram mais eficiência que o extrato bruto tanto na redução 

da mortalidade como também na redução da parasitemia dos animais infectados. No 

5° dia da infecção tanto os extratos complexados como o extrato bruto conseguiram 

reduzir a parasitemia em todas as concentrações, já no 7° dia da infecção apenas os 

extratos complexados e a maior concentração testada para o extrato bruto foram 

capazes de manter a redução da parasitemia, semelhante ao padrão observado pa-

ra a cloroquina. Nos testes antimaláricos in vitro os extratos complexados mantive-

ram-se com o mesmo padrão de eficiência observado nos testes in vivo. Os extratos 

complexados conseguiram amplificar em muitas vezes a atividade antimalárica do 

extrato de B. pilosa pura. Os extratos complexados mantiveram a atividade antimalá-
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rica da Bidens pilosa pura como o observado por Brandão e colaboradores (1997) e 

Oliveira e colaboradores (2004). Entretanto, os extratos complexados conseguem 

manter sua atividade antimalárica por muito mais tempo, refletindo na persistência 

da redução parasitaria observada em nossos experimentos. Em 1984, Gasheva e 

colaboradores em estudos com amoxicilina complexada e o medicamento isolado 

também observaram um aumento no efeito terapêutico do fármaco complexado. 

Corroborando ainda mais com nossos resultados De Souza e colaboradores (2007) 

observaram que os excipientes ajudaram a melhorar a atividade antiinflamatória de 

alguns dos extratos estudadas por eles. 

Sendo assim, concluímos que os extratos de Bidens pilosa complexados com 

Aerosil:CMC ou β-ciclodextrina mostraram-se mais eficientes contra a malária, em 

modelo murino, em comparação a o extrato bruto puro, aumentando e prolongando 

a redução parasitaria e a sobrevida dos animais infectados ao final do experimento. 

Não foi observada para os extratos nenhuma ação antitoxoplásmica em modelo mu-

rino, entretanto, sugerimos que testes com outras concentrações e ate mesmo com 

outras cepas de T. gondii sejam feitos a fim de elucidar por completo a possível ati-

vidade antitoxoplasma desses extratos. 
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7 Conclusões 

 

• Os extratos bruto e complexados de Bidens pilosa se revelaram pouco citotó-

xico para a célula HeLa S5 em cultura, não existindo modificação significativa 

na toxicidade entre os extratos bruto e complexados. 

 

• Os extratos bruto e complexados de Bidens pilosa apresentaram-se como 

substâncias atóxicos para o modelo de toxicidade aguda com camundongos 

Swiss, não existindo modificação significativa na toxicidade entre os extratos 

bruto e complexados. 

 

• Os extratos de Bidens pilosa, complexados com Aerosil:CMC ou β-

ciclodextrina, mostraram-se mais ativos que o extrato bruto puro testados nos 

modelos de malária in vitro e in vivo. Evidenciando-se a atividade esquizonti-

cida sangüínea desses extratos complexados evidencia seu potencial tera-

pêutico contra a malária. 

 

• Não foi observada ação antitoxoplásmica desses extratos em modelo murino 

usando a cepa ME49. 
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