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ovos compostos capazes de
inibir a atividade de uma enzi-
ma do Trypanosoma cruzi, pa-
rasita causador da doença de
Chagas, têm sido estudados

por pesquisadores da Faculdade de Farmá-
cia da Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG) e do Laboratório de Química
de Produtos Naturais da Fiocruz Minas Ge-
rais. Alguns desses compostos apresenta-
ram atividade promissora em experimentos
in vitro e, agora, os cientistas se preparam
para iniciar os ensaios in vivo (com animais).
A doença de Chagas atinge mais de 16 mi-
lhões de pessoas na América Latina. Atu-
almente, o único fármaco disponível
para o tratamento da doença é o
benzonidazol, eficaz na fase
aguda da infecção, mas com
ação bastante limitada na
fase crônica. Além disso, o
benzonidazol pode causar
reações adversas graves,
como dermatite por hiper-
sensibilidade e depressão
da medula óssea.

Diante da necessida-
de de novos medicamen-
tos para o tratamento da
doença de Chagas, os pes-
quisadores da UFMG e da Fi-
ocruz começaram a investigar
compostos que agem contra
uma enzima essencial à sobrevi-
vência do T. cruzi: a tripanotiona
redutase. Além de ser fundamental ao
parasita, esta enzima é significativamente
diferente da humana. Ou seja: compostos
que inibissem a tripanotiona redutase pode-
riam ser usados em medicamentos que com-
bateriam o T. cruzi sem causar reações ad-
versas graves para o paciente.

A partir dessas informações, os pesqui-
sadores sintetizaram um composto chama-
do 2,5-bis-(4-acetil-aminofenil)furano. “O
interesse na preparação desta substância se
baseou em relatos da literatura científica
sobre a atividade tripanossomicida de alguns
produtos isolados de plantas apresentando
estrutura química semelhante. Entretanto,
a substância que nós sintetizamos é bem
mais simples quimicamente e de mais fácil
acesso”, explica a farmacêutica Renata Bar-
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bosa, hoje professora da UFMG e ex-pes-
quisadora visitante da Fiocruz Minas Gerais,
instituição com a qual segue desenvolvimen-
to pesquisas em parceria.

A equipe de Renata sintetizou, ainda,
outras 15 substâncias análogas ao 2,5-bis-
(4-acetil-aminofenil)furano, porém mais so-
lúveis (uma melhor solubilidade estaria asso-
ciada a uma maior facilidade de penetração
do composto no parasita). O objetivo era que
os análogos apresentassem maior capacida-
de de combater o T. cruzi. Para verificar essa

capacidade, foram realizados experimentos
nos quais os compostos foram colocados em
contato, primeiramente, só com a enzima e,
depois, com parasitos inteiros (formas
tripomastigotas de T. cruzi).

Entre os análogos testados, o que apre-
sentou melhores resultados atingiu um
percentual de inibição da enzima de 63%.
Este percentual foi levemente superior ao ob-
tido com o composto original, o 2,5-bis-(4-
acetil-aminofenil)furano, que exibiu 62% de
inibição. Já nos ensaios com parasitos intei-
ros de T. cruzi, esse análogo se mostrou 20

vezes mais ativo que o composto original.
“A melhor atividade apresentada pelo aná-
logo pode estar relacionada tanto a fatores
farmacocinéticos (melhor solubilidade) quan-
to a fatores farmacodinâmicos (maior afini-
dade pela enzima tripanotiona redutase)”,
explicam Renata e co-autores em artigo pu-
blicado em 2008 na revista Química Nova,
da Sociedade Brasileira de Química.

Estudo indicou maior
atividade contra o
parasita de Chagas

Para analisar a afinidade do análogo
pela enzima, os pesquisadores realizaram

estudos de superposição molecular,
com o auxílio do computador. Estes

estudos revelaram que o análogo
ocupa uma posição totalmente

diferenciada no sítio ativo da
tripanotiona redutase e es-
tabelece fortes interações
com a enzima, o que po-
deria explicar sua maior
atividade no combate ao
T. cruzi.

Em relação a esse
análogo que apresentou
melhor atividade contra o
parasita, os pesquisadores

só tem conhecimento de
um relato científico sobre tal

composto. No entanto, não se
trata de um relato acerca de

sua atividade tripanossomicida, o
que confere um caráter de ineditismo

ao trabalho da UFMG com a Fiocruz.
Apesar dos resultados satisfatórios,

os cientistas são cautelosos ao falar da
possibilidade de um novo medicamen-
to. “Este é o nosso objetivo e estamos
nos esforçando para conseguir alcançá-
lo. Entretanto, o desenvolvimento de um
novo fármaco envolve várias etapas des-
de a síntese e estudos mais aprofundados
de toxicidade até o desenvolvimento de
formulações para administração do fár-
maco. É  um longo e desafiante cami-
nho a ser percorrido”, esclarece Renata.
“Novos análogos já foram planejados e
estão em fase de preparação. Estamos
ainda nas etapas iniciais e é difícil adian-
tar o tempo que isso pode levar”.
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