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RESUMO 

 
As doenças infecciosas podem ser causadas por diferentes micro-organismos patogênicos, dentre eles os 
protozoários. A leishmaniose e a doença de Chagas são causadas pelos protozoários Leishmania spp e 
Trypanosoma cruzi, respectivamente. O conhecimento destes micro-organismos, bem como a descoberta de 
novas moléculas bioativas com atividade antiparasitária é considerado de extrema importância, visto que os 
tratamentos disponíveis apresentam diversos inconvenientes. A biodiversidade brasileira é extensa e rica, 
sendo descrito extensivamente na literatura o potencial biológico de produtos naturais, incluindo para a planta 
Pereskia grandifolia. Dessa maneira, considerando a necessidade de novas alternativas, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar a atividade do extrato e frações de P. grandifolia frente a L. amazonensis e ao T. cruzi. O 
extrato bruto da planta P. grandifolia foi obtido a partir da extração hidroetanólica de suas folhas, em seguida 
foi fracionado obtendo-se as frações butanólica, diclorometano e aquosa. A atividade antiproliferativa foi 
avaliada após a incubação do extrato e frações com as formas promastigotas e epimastigotas. O extrato bruto 
apresentou IC50 de 160,1 e 67,3 µg/mL contra as formas promastigota e epimastigota, respectivamente, 
enquanto que a atividade das diferentes frações variou entre 64,42 e 237,87 µg/mL. O efeito citotóxico foi 
avaliado frente a linhagem de macrófagos J774-A1 e de células LLCMK2 pelo método de redução do MTT, no 
qual observou-se uma grande variação nos níveis de toxicidade entre o extrato e frações (CC50 entre 3,22 e 
> 1000,0 µg/mL). Estudos complementares devem ser realizados a fim de confirmar o potencial biológico 
desta planta. 
 
PALAVRAS-CHAVE:Leishmania amazonensis, Trypanosoma cruzi, atividade biológica. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
As doenças infecciosas começaram a ser descritas a milhares de anos atrás como 

importantes causadoras de enfermidades incapacitantes e de mortes, e persistem 
causando grande impacto até os dias atuais. São causadas por micro-organismos 
patogênicos como bactérias, fungos, vírus e protozoários, dentre eles podemos destacar 
os protozoários, os quais acometem milhares de pessoas todos os anos e são uma das 
principais causas de morbidade e mortalidade, principalmente, porque a terapêutica das 
doenças infecciosas é considerada ineficaz, além de causarem sérios efeitos colaterais, 
resistência e difícil esquema terapêutico (administração endovenosa, múltiplas doses, etc.) 
(SOUZA, 2010).  

Dentre as doenças infecciosas podemos destacar a leishmaniose e a doença de 
Chagas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2019), há de 700.000 a 1 milhão 
de novos casos de leishmaniose todos os anos, que culminam com a morte de 26.000 a 
65.000 pessoas. Já o número estimado de casos de infecção pelo protozoário 
Trypanosoma cruzi é de 6 a 7 milhões em todo o mundo, com quase 3,5 milhões de casos 
assintomáticos. 

A leishmaniose é causada por mais de 20 espécies diferentes de Leishmania spp, já 
a doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase americana, é causada pelo 
Trypanosoma cruzi (TORTORA, 2010). Ambos são parasitos de grande importância, não 
somente pela sua elevada incidência e prevalência, mas também devido a morbidade. A 
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doença de Chagas normalmente é assintomática na fase aguda, no entanto, se não tratada 
evolui para a forma crônica após anos ou até mesmo décadas, apresentando 
manifestações cardíacas e/ou digestivas (HERNÁNDEZ et al., 2018). A leishmaniose 
apresenta três tipos de manifestações clínicas: a cutânea, caracterizada pelo aparecimento 
de úlceras; a mucocutânea, manifestando as lesões em regiões mucosas do corpo; e a 
visceral, a qual afeta vários órgãos do corpo, como o baço, fígado, pulmão e intestino, 
causando até mesmo a morte se não tratada (COLOMBA et al., 2015). 

O Brasil apresenta uma grande biodiversidade, sendo que muitos estudos são 
conduzidos utilizando material vegetal, com intuito de descobrir plantas/moléculas com 
potencial terapêutico. O Ministério da Saúde (2016), incentiva as pesquisas com plantas 
medicinais,  pois acredita que possam  ser uma alternativa de tratamento de baixo custo, e 
que possuem uma boa aceitação pela população. 

A Pereskia grandifolia pertence à família botânica Cactaceae, é caracterizada pela 
presença de folhas grossas e não-onduladas, de cor rosa ou rosa-arroxeadas, com 
espinhos longos. É conhecida popularmente como de ora-pro-nobis e é consumida na 
culinária regional brasileira (SIM et al., 2010). Foram descritas na literatura características 
biológicas e bromatológicas, que revelaram a presença de altas concentrações de 
proteínas, vitaminas, ferro e antioxidantes (CARVALHO et al., 2019), apresentando 
atividade biológica importante no tratamento da anemia ferropriva, câncer, hipertensão, 
doenças reumáticas e inflamatórias (SIM et al., 2010). 

Neste sentido, devido a presença de características antimicrobianas em espécies da 
mesma família, buscou-se avaliar a atividade antiparasitária e citotóxica de extratos e 
frações de P. grandifolia contra protozoários de L. amazonensis e T. cruzi. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Este estudo foi realizado utilizando as folhas de P. grandifolia, coletadas em outubro 
de 2017, no Horto de Plantas Medicinais da Universidade Paranaense – UNIPAR, 
Umuarama, PR, e identificadas pela botânica Dra. Profª. Ezilda Jacomassi. As folhas foram 
lavadas e submetidas a secagem à sombra e em estufa sob circulação de ar à 40 ºC. Logo 
após a secagem, as folhas foram pulverizadas em moinho e o material obtido (542,90 g) foi 
submetido à maceração exaustiva com uma solução de álcool etílico: água destilada (9:1). 
O extrato hidroetanólico bruto obtido foi concentrado em rota evaporador sob vácuo (45 ºC) 
e na sequência submetido ao processo de liofilização, resultando em 83,5 g de extrato seco 
(~ 15,4% de rendimento). Posteriormente, parte do extrato liofilizado (10,0 g) foi suspenso 
em solução aquosa e submetido à extração líquido-líquido, inicialmente com diclorometano 
e, posteriormente com n-butanol ou água, para se obter as frações diclorometânica, 
butanólica e aquosa. 

A atividade antiproliferativa foi realizada utilizando formas promastigotas de L. 
amazonensis (cepa WHOM/BR/75/JOSEFA) cultivadas em meio Warren com 10% de soro 
fetal bovino inativado (SFB) e incubadas à 25 ºC, e formas epimastigotas cultivadas à 28 
ºC em meio LIT (CAMARGO, 1964) contendo 10% de SFB.  

Para a avaliação da atividade antiproliferativa, foi preparado um inóculo inicial de 
1x106 células/mL de formas epimastigotas (T. cruzi) e de formas promastigotas (L. 
amazonensis), as quais foram adicionadas em placas de 96 poços na presença de 
diferentes concentrações dos extratos ou frações (1000 – 15,6 µg/mL). O crescimento 
celular foi avaliado por meio da contagem dos protozoários em câmara de Neubauer após 
72 ou 96 h de incubação, respectivamente para promastigotas e epimastigotas. A atividade 
foi expressa por meio do percentual de inibição de crescimento em relação ao controle, 
obtendo-se a concentração inibitória de 50% (CI50).  

O efeito citotóxico do extrato foi avaliado pelo método de redução do MTT. Para isso, 
células J774-A1 e LLCMK2 foram cultivadas em meio RPMI 1640 e DMEM, 
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respectivamente, suplementado com 10% de SFB, incubadas à 37 ºC, com uma atmosfera 
de 5% de CO2. O efeito citotóxico foi avaliado em placas de 96 poços contendo 
monocamadas de células J774-A1 ou de células LLCMK2, as quais foram tratadas com 
diferentes concentrações de extração/frações (1000 - 15,6 µg/mL). Após 96 h de incubação 
para a LLCMK2 e 48 h para os macrófagos, foi adicionado 50 µL de uma solução de MTT 
(2 µg/mL) e incubado por 4 h, e por fim foi adicionado 150 µL de DMSO e realizado a leitura 
em espectrofotômetro em 570 nm. A viabilidade celular foi calculada em relação a 
concentração citotóxica para 50% das células (CC50) em relação ao controle. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os resultados da atividade antiparasitária in vitro contra L. amazonensis e T. cruzi e 
a atividade citotóxica sobre macrófagos J774-A1 e células LLCMK2 dos extratos e frações 
de P. grandifolia estão apresentados na Tabela 1.  

 
Tabela 1. Atividade antiparasitária in vitro contra L. amazonensis e T. cruzi e atividade citotóxica 
sobre macrófagos J774-A1 e de células LLCMK2 dos extratos e frações de P. grandifolia. 

 
Extrato 
Bruto 

Fração 
Aquosa 

Fração 
Butanólica 

Fração 
Diclorometano 

aPromastigotas L. 
amazonensis CI50(µg/mL) 

160,10±32,66 237,87±38,97 75,97±6,86 213,09±17,22 

bEpimastigotasT. Cruzi 
CI50(µg/mL) 

67,32 ± 9,40 85,32± 9,16 64,42 ± 7,93 97,08 ± 4,12 

LLCMK2 CC50(µg/mL) 86,34 ± 12,4 ˃ 1000,0 20,93 ± 2,24 177,88 ± 28,49 

Macrófagos J774-A1 
CC50(µg/mL) 

28,3 ± 4,66 43 ± 4,24 3,22 ± 0,18735 27,44 ± 1,92 

aL. amazonensis, cepa WHOM/BR/75/JOSEFA; bT. cruzi, cepa Y;IC50:concentração inibitória de 50%; CC50: 
concentração inibitória de 50%; Os resultados representam a média ± desvio padrão de pelos menos 3 
experimentos realizados em triplicata. 

 
O extrato bruto apresentou CI50 de 160,1 e 67,3 µg/mL contra as formas promastigota 

e epimastigota, respectivamente, enquanto que a atividade das diferentes frações variou 
entre 64,42 e 237,87 µg/mL para ambos os parasitos. A fração butanólica apresentou-se 
como a com maior atividade contra promastigotas de L. amazonensis e epimastigota de T. 
cruzi com valores de CI50 de 75,9 e 64,4 µg/mL, respectivamente. O ensaio de citotoxicidade 
demonstrou uma grande variação nos níveis de toxicidade entre o extrato e frações (CC50 
entre 3,22 e >1000,0 µg/mL). 

VALENTE e colaboradores (2007) observaram em um estudo sobre espécies de 
Cactáceas, que a Pereskia aculeata apresentou atividade tripanocida para os extratos 
aquoso e diclorometano, inibindo cerca de 100% em 24 h e 90% em 48 h, respectivamente, 
a viabilidade celular de formas tripomastigotas de T. cruzi, dados que vão de encontro com 
os dados obtidos em nossos ensaios. Além disso, esta espécie apresenta ações 
significativas com redução de níveis de glicose no sangue, redução do colesterol total, 
antioxidantes e atividades anti-inflamatórias, e importante atividade antimicrobiana, antiviral 
e antiparasitária (AHMAD et al., 2019). Tais fatos indicam o potencial biológico de espécies 
deste gênero. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com os resultados obtidos foi possível verificar que o extrato e as frações de P. 
grandifolia apresentaram atividade antiparasitária contra os protozoários L. amazonensis e 
T. cruzi, no entanto, os mesmos apresentaram toxicidade contra células mamíferas, o que 
pode limitar o seu uso. 
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