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OBJETIVO

Avaliar a atividade in vivo do óleo essencial (OE) Zingiber

officinale (gengibre), isoladamente e em associação com o

BZ, em camundongos inoculados via oral (VO) com T.

cruzi.

Trypanosoma cruzi é o agente etiológico da doença de Chagas

(DCh) ou tripanossomíase americana, infecção considerada

doença tropical negligenciada e endêmica em 21 países da

América Latina. Benzonidazol (BZ), único medicamento

disponível no Brasil para o tratamento, possui elevada

toxicidade e efeitos adversos. Ressalta-se a importância da

busca por novas terapias para DCh com maior eficácia

terapêutica e menos efeitos colaterais.

INTRODUÇÃO

O tratamento dos camundongos infectados VO com T. cruzi com a associação

de BZ e OE foi mais eficaz para eliminação da parasitemia sanguínea de

acordo com os parâmetros avaliados. Assim, a associação de novos

tratamentos com o fármaco de referência pode ser uma alternativa para

melhorar a eficácia e diminuir a toxicidade no tratamento de pacientes DCh.

CONCLUSÃO

O perfil da curva de parasitemia apresentou supressão do grupo dos

animais tratados isoladamente com OE comparados ao grupo CNT.

Nos grupos tratados com BZ (isolado ou em associação) houve

supressão da parasitemia desde o início do tratamento. Ainda, houve

diferença significativa entre os grupos para os valores de PP (p

<0,0001) e Dpmax (p <0,0001), sendo que o grupo TBZ+OE

apresentou menor PP e valor de Dpmax mais precoce.
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AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS PARASITOLÓGICOS EM CAMUNDONGOS INFECTADOS POR VIA ORAL COM Trypanosoma cruzi E 

TRATADOS COM ÓLEO ESSENCIAL DE Zingiber officinale E EM ASSOCIAÇÃO COM BENZONIDAZOL

MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo experimental com 48 camundongos machos,

suíços, de 21 dias, inoculados por VO com 1x104

tripomastigotas sanguíneos (TS) da cepa Y. Estes foram

divididos em 4 grupos: 1) Controle não-tratado (CNT); 2)

tratado com BZ 100mg/kg (TBZ); 3) tratado com OE

100mg/kg (TOE); e 4) tratado com BZ 100mg/kg + OE

100mg/kg (TBZ+OE). O tratamento dos grupos foi

realizado durante 20 dias consecutivos, a partir do 5° dia

de inoculação (d.a.i). A parasitemia dos animais foi

avaliada pelo exame de sangue a fresco (ESF),

diariamente, em sangue coletado da veia caudal do animal

a partir do 3º d.a.i, até a negativação por três dias

consecutivos. A partir da curva de parasitemia (média)

foram obtidos: período pré-patente (PPP), período patente

(PP), dia do pico máximo (Dpmax) e pico máximo de

parasitemia (Pmax)
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1x104 TS

CNT

Palavras – chaves: Óleo essencial de Zingiber officinale, tratamento,

Trypanosoma cruzi, doença de chagas.

Os valores de Pmax diferiram significativamente entre todos os grupos

(<0.0001), sendo a maior diferença observada no grupo TBZ+OE.
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CNT TOE TBZ TBZ+OE

CNT TBZ TOE TBZ+OE

Parâmetros p-valor

PPP (dias) 7.6±1.92 7.33±3.45 8±0.73 6±1.73 <0.0001

PP (dias) 13.55±1.49 0.25±0.45 12.66±2.22 0.08±0.28 <0.0001

Pmax 160540±68321.2 270±433.2 104400±52138.4 90±311.8 <0.0001

Dpmax 13.8±2.20 7.33±3.45 12.4±2.15 6±1.73 <0.0001

Tabela 1. Comparações estatísticas dos parâmetros derivados da curva
de parasitemia média: período pré-patente (PPP), período patente (PP),
dia do pico máximo (Dpmax) e pico máximo de parasitemia (Pmax).

Figura 1. Curva média de parasitemia de camundongos inoculados com
Trypanosoma cruzi (cepa Y - TcII) tratados com BZ 100 mg / kg /dia, OE
100 mg / kg / dia e associação de BZ+OE 100 mg / kg / dia, durante 20
dias consecutivos, e CNT.

TBZ 100mg/kg

TOE 100mg/kg

TBZ+OE100mg/kg

48 CAMUNDONGOS 
MACHOS SUIÇOS

21 DIAS
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