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Introdução 

A Doença de Chagas (DC) é uma parasitose 

causada pelo Trypanosoma cruzi, um protozoário 

flagelado que circula no sangue periférico e pode 

causar na fase crônica da doença lesões graves e 

irreversíveis em órgãos importantes como o 

coração. O ciclo evolutivo do parasito já é bem 

conhecido desde o início do século XX, mas até 

hoje não há terapias capazes de levar à cura da DC. 

Os medicamentos disponíveis tem baixa eficácia no 

tratamento da fase crônica da doença, que é a fase 

mais crítica, uma vez que a fase aguda geralmente 

é assintomática. O impacto da DC no sistema de 

saúde do Brasil é grande, haja visto que são 

atualmente dois milhões de pacientes crônicos, com 

uma taxa de mortalidade de 5 mil pacientes/ano
1
. 

Dessa forma, faz-se necessário a descoberta de 

novas moléculas úteis no tratamento da DC em sua 

fase crônica, com alta eficácia frente às formas 

infectivas do parasito e poucos efeitos adversos ao 

paciente. 

 

Resultados e Discussão 

A curcumina é o principal componente dos rizomas 

de Curcuma longa, e possui diversas atividades 

biológicas relacionadas (e.g. antitumoral, 

antifúngica, anti-inflamatória e leishmanicida)
2
. 

Sendo o T. cruzi um tripanossomatídeo tal qual 

Leishmania amazonensis, nosso grupo verificou a 

ação da curcumina e de outros curcuminoides 

naturais sobre diferentes formas evolutivas de T. 

cruzi, caracterizando-a como uma substância com 

expressiva atividade tripanocida in vitro. Sendo 

assim, procedeu-se para a síntese de uma coleção 

de moléculas a fim de estabelecer relação entre a 

estrutura química e a atividade tripanocida (Figura 

1). Os 10 curcuminoides foram submetidos a uma 

triagem in vitro, onde foi avaliada sua atividade 

sobre as formas epimastigotas de T. cruzi na 

concentração de 50µM (Figura 2). 

 

 

 

Figura 1. Modificações estruturais realizadas no 
produto natural 1a. 

Figura 2. Triagem dos curcuminoides 1a-d, 2a-c e 
3a-c in vitro sobre as formas epimastigotas de T. 
cruzi (cepa Dm28c), comparadas ao padrão 
benzonidazol (BZN) 

Conclusões 

A análise da triagem realizada mostra que a 

atividade tripanocida da curcumina nesse modelo, 

foi otimizada nos derivados 1d, 2c e 3b, o que 

permite planejar futuramente novos derivados 

híbridos do produto natural. 
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