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RESUMO 

 

Nanopartículas de albumina de soro bovino (SAB) revestidas com polissorbato-

80 (PS-80) contendo anfotericina B (AnB) foram desenvolvidas pelo método de 

coacervação. As nanopartículas apresentaram uma distribuição de tamanho 

uniforme (0,241 ± 0,06), diâmetro médio reduzido (185 ± 5 nm), alto potencial 

zeta (-38,0 ± 0,7 mV), ótima adsorção do PS-80 (0,75 ± 0,04%) e excelente 

eficiência de encapsulação (93 ± 1%). O perfil de liberação da AnB foi 

controlado por difusão e demonstrou baixa agregação molecular em solução 

tampão. As características físico-químicas da NPs SAB -PS-80/AnB foram 

avaliadas por difração de raios X (XRD), infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR), calorimetria exploratória diferencial (DSC) e termogravimetria 

(TG). A análise in vitro das NPs SAB -PS-80/AnB não evidenciou 

citotoxicidade sobre os eritrócitos além de demostrar uma eficiente atividade 

antifúngica contra Cryptococcus neoformans ATCC 14116. Portanto, o 

nanosistema desenvolvido apresenta um potencial como transportador do 

fármaco AnB para a liberação sítio-específica contra infecções sistêmicas por 

Cryptococcus neoformans no Sistema Nervoso Central (SNC). 

 

Palavras-chave: Anfotericina B. Nanopartículas. Albumina de soro bovino. 

Polissorbato-80. Cryptococcus neoformans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Bovine serum albumin (BSA) nanoparticles coated with polysorbate-80 (PS-80) 

containing amphotericin B (AmB) were prepared by coacervation. The nanoparticles 

presented a uniform size distribution (0.241 ± 0.06), reduced size (185 ± 5 nm), high 

zeta potential (-38.0 ± 0.7 mV), suitable PS-80 adsorption (0,75 ± 0,04%) and great 

entrapment efficiency (93 ± 1%). The release profile of AmB was diffusion-controlled 

and showed low molecular aggregation in buffer solution. The physicochemical 

characteristic of AmB after synthesis were evaluated by X-ray diffraction (XRD), 

Fourier transformed infrared spectroscopy (FTIR), differential scanning calorimetry 

(DSC) and thermogravimetry (TG). Analysis in vitro of BSA-PS80/AmB NP 

demonstrated no citotoxicity over erythrocytes and effective activity antifungal against 

Cryptococcus neoformans ATCC 14116. Therefore, these nanosystems have potential 

for targeting AmB against Cryptococcus neoformans systemic infections in central 

nervous system. 

 

 

Keywords: Amphotericin B. Nanoparticles. Bovine serum albumin. Polysorbate-80. 

Cryptococcus neoformans. 
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1. INTRODUÇÃO 

_____________________________________________________________________ 

 

Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii são fungos responsáveis por 

causar uma infecção chamada criptococose. Esta doença é caracterizada por 

pneumonia grave e insuficiência respiratória, no qual o sistema nervoso central (SNC) 

pode ser afetado causando meningite e meningoencefalite, contribuindo para sua alta 

morbidade e mortalidade em indivíduos imunossuprimidos (COELHO & 

CASEDEVALL, 2016; LIN et al., 2015). 

A terapia primária para criptococose é baseada no uso de anfotericina B (AnB) 

sozinha ou associada a flucitosina durante, pelo menos, 2 semanas, seguido do uso do 

fluconazol para manutenção por, no mínimo, 8 semanas. No entanto, devido à 

toxicidade das drogas, à falta de concentração de fármaco no SNC e ao surgimento de 

mecanismos de resistência a estas drogas, o tratamento da criptococose permanece 

insatisfatório (PERFECT et al., 2010). A AnB é uma das drogas mais aplicadas para o 

tratamento de infecções fúngicas invasivas e leishmaniose. Embora seja eficiente, a 

AnB apresenta efeitos adversos graves e tóxicos, incluindo nefrotoxicidade, 

hepatotoxicidade, anemia hemolítica e trombocitopenia. Vários estudos têm mostrado 

o papel do estado de agregação molecular da AnB no desenvolvimento da toxicidade 

(FANOS & CATALDI, 2000; KLEINBERG, 2006). Sendo assim, o desenvolvimento 

de novas estratégias com eficácia e segurança aperfeiçoadas é necessário para 

melhorar o tratamento da criptococose. 

As nanopartículas são sistemas valiosos de administração de fármacos que por 

meio da modificação das características físico-químicas do mesmo são capazes de 

melhorar parâmetros biofarmacêuticos, farmacocinéticos e farmacodinâmicos do 

fármaco carreado. A modificação superficial de nanopartículas permite controlar a 

biodistribuição e o alvo molecular das drogas (HANS & LOWMAN, 2002; PATEL et 

al., 2012;). A albumina de soro bovino (SAB) é uma proteína que foi explorada como 

uma matriz para nanopartículas devido aos seus vários locais de ligação a fármacos, 

baixo custo e baixa imunogenicidade (ANTONIO et al., 2016; JUN et al., 2011). 

Enquanto que o polissorbato-80 (PS-80) é um tensoativo amplamente utilizado para 

revestir a superfície das nanopartículas destinado a entrar no SNC e liberar o conteúdo 

de fármacos diretamente no cérebro. As nanopartículas revestidas com PS-80 são 
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endocitadas através de receptores específicos ou transcitadas através do endotélio da 

barreira hematoencefálica (BHE) (ROCHA et al., 2015; WILSON et al., 2008). 

As estratégias disponíveis, hoje, no mercado brasileiro, apesar de reduzir 

drasticamente a nefrotoxidade, apresentam redução da atividade antifúngica, no qual a 

posologia para garantir a eficácia terapêutica culmina em um tratamento bastante caro, 

limitando seu uso (FALCI & PASQUALOTTO, 2015). 

Sendo assim, neste estudo, foi proposto o desenvolvimento e caracterização de 

nanopartículas SAB revestidas com PS-80 contendo AnB que apresentem potencial 

para ser um transportador de AnB alternativo e baixo custo para tratar a infecção do 

SNC por Cryptococcus sp. e expressar uma menor citotoxicidade. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

_____________________________________________________________________ 

 

2.1. INFECÇÕES FÚNGICAS SISTÊMICAS 

 

 O aumento significativo da incidência de infecções fúngicas sistêmicas 

associado ao alto índice de mortalidade tem alarmado a população nos últimos anos 

(GIOCOMAZZI et al., 2016). Entre os fatores que contribuem para esta situação estão 

a imunossupressão de muitos pacientes devido ao aumento de prescrição de 

antibióticos em pacientes tratados com drogas imunossupressoras, transplante de 

órgãos, desnutrição, diabetes (HUNTER & NICHOLS, 2002), síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS), câncer, neutropenia induzida por quimioterapia 

citotóxica, entre outros (PÉMAN et al., 2011); além do potencial reduzido do arsenal 

de fármacos antifúngicos, uma vez que muitos estão associados à toxicidade ou 

resistência (VOLTAN et al., 2016). 

Segundo a Academia Brasileira de Ciências (2010), as infecções fúngicas 

sistêmicas estão no quadro de doenças negligenciadas, no qual o panorama sócio-

econômico e as condições precárias de infra-estrutura sanitária associada à falta de 

investimentos em pesquisas, favorecem as dificuldades no diagnóstico e as poucas 

opções terapêuticas, contribuindo para o aumento da mortalidade. 

 Estima-se que no mundo, aproximadamente 1,5 milhões de pessoas morrem, 

por ano, em decorrência de infecções fúngicas sistêmicas, dentre estes, 90% são 

causados por quatro principais gêneros de fungos, Cryptococcus, Candida, Aspergillus 

e Pneumocystis (BROWN et al., 2012). 

 A limitação da vigilância epidemiológica contribui para a ausência de precisão 

e qualidade dos dados sobre a incidência e prevalência de infecções fúngicas 

sistêmicas no Brasil. No entanto, dados reportados pelo Ministério da Saúde em 2011, 

corroboram com alguns dados internacionais, destacando no Brasil como principais 

agentes causadores de infecções sistêmicas os gêneros de fungos Paracoccidioides 

(7.99/1000 novos casos), Candida (249/100.000 novos casos), Aspergillus 

(4.47/100.000 novos casos), Cryptococcus (3.52/100.000 novos casos) e Pneumocystis 

(2.1/100.000 novos casos) (GIACOMAZZI et al., 2016) no qual o maior índice de 

mortalidade está relacionado ao gênero Cryptococcus (55-70%) (BROWN et al., 

2012). 
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2.2. C. neoformans  X MENINGITE CRIPTOCÓCICA 

 

Conforme dados internacionais e nacionais, o Cryptococcus sp é o 3° gênero 

de fungo que mais ocasiona infecções sistêmicas e o que apresenta o maior índice de 

mortalidade. Dentre as mais de 30 espécies do gênero Cryptococcus, as principais 

associadas a infecções em humanos são C. neoformans e C. gattii (BRASIL, 2012).  

As infecções causadas pela espécie C. gatti estão associadas a pacientes 

imuncompetentes, por isso são menos incidentes, no entanto as infecções induzidas 

pela espécie C. neoformans estão associadas a pacientes imunocompremetidos, no 

qual a maior incidência se dá em pacientes HIV positivos, o que corrobora para a 

elevada incidência desta espécie (VIDAL, 2016). 

Alguns estudos reportam a meningite criptocócica como a manifestação clínica 

mais evidenciada atrelada ao C. neoformans, principalmente em pacientes infectados 

pelo HIV, em países africanos e latino-americanos (PARK et al., 2009; 

RAJASINGHAM et al., 2015; VIDAL et al., 2013). No Brasil, o C. neoformans é a 

espécie mais isolada de amostras em pacientes hospitalizados com meningite 

criptocócica, como demonstrando em alguns estudos brasileiros. Em um hospital 

universitário de Ribeirão Preto/SP dos 87 isolados do gênero Cryptococcus, 61 eram 

da espécie C. neoformans (NASCIMENTO et al., 2017). Já em um estudo realizado 

por Sampaio (2017) no estado da Bahia foram encontrados 79% isolados de C. 

neoformans dos 62 isolados analisados enquanto no Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre/RS dos 79 pacientes diagnosticados com meningite criptocócica 

aproximadamente 97% eram isolados da espécie C. neoformans (AZAMBUJA, 2017). 

 O C. neoformans foi descoberto, em 1894, como um patógeno humano a partir 

do seu isolamento de um tecido ósseo. No entanto, a sua identificação somente foi 

confirmada em 1901, por Jean-Paul Vuillemin (SRIKANTA et al., 2014). Os 

primeiros relatos no Brasil foram descritos por Carlos da Silva Lacaz e Floriano de 

Almeida (PAPPALARDO & MELHEM, 2003). 

 O C. neoformans apresenta-se como uma levedura, de 3 a 8 µm de diâmetro e 

envolvido por uma cápsula de mucopolissacarídeos, glicuronoxilomanana (GXM), 

galactoxilomanana (GLXM) e manoproteína (MP), no qual a diferença estrutural do 

polissacarídeo GXM, representando maior fração componente da cápsula, caracteriza 

a variedade dos sorotipos. Atualmente, são conhecidos dois sorotipos deste fungo, 
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sorotipo A (C. neoformans var. grubii) e sorotipo D (C. neoformans var. neoformans) 

(ALBUQUERQUE et al., 2014). 

 Estas espécies podem ser encontradas em ambiente urbano, no solo, vegetais 

em decomposição e principalmente em fezes de pássaros como pombos e aves 

domésticas ou ainda em fezes de morcego.  A presença de uréia e creatinina nas fezes 

propiciam o desenvolvimento do fungo, enquanto que as patas, penas e bicos auxiliam 

na disseminação do mesmo (FARIA et al., 2010). 

 Muitos são os mecanismos que contribuem para a patogenicidade do C. 

neoformans, conhecidos como fatores de virulência. Entre eles podemos citar a 

cápsula, habilidade de crescer à 37°C, produção de melanina e enzimas (fosfolipases, 

lacase), mating type e ainda a capacidade de formar biofilmes (BENADUCCI et al., 

2016).   

 A cápsula por ser uma estrutura dinâmica composta por diferentes 

polissacarídeos caracteriza o mais eficiente fator de virulência do C. neoformans, 

capaz de driblar o sistema fagocitário, inibindo a sua internalização por macrófagos, 

neutrófilos e células dentríticas; limitar a ação de citocinas, reduzindo a ativação do 

sistema imune e promover a adesão às células alveolares (KUMAR et al., 2011). 

 

Figura 1 – Foto ilustrativa do C. neoformans mostrando a cápsula polissacarídica 

revelada pela técnica da Tinta da China  

 

 

 

Fonte: Pathogen Profile Dictionary (Disponível em: http://www.ppdictionary.com/fungi.htm) 

  

A síntese de melanina sugere um possível mecanismo para explicar o 

neurotropismo do C. neoformans, uma vez que o fungo, através da ação da enzima 

lacase, é capaz de sintetizar melanina a partir de neurotransmissores como dopamina e 

http://www.ppdictionary.com/
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noradrenalina. Ainda, essa habilidade auxilia o fungo a resistir a ação oxidante do 

hospedeiro, e as altas temperaturas e radiação UV, conferindo um caráter de proteção 

no meio ambiente, uma vez que para síntese de melanina também pode ser utilizado 

outros substratos como compostos fenólicos e/ou indólicos (KARKOWSKA-

KULETA et al., 2009; WATKINS et al., 2017).  

Um fator de virulência determinante para a patogênese no hospedeiro é a 

capacidade de crescimento à 37°C, temperatura média do corpo humano, 

proporcionando um ambiente propício ao seu desenvolvimento e reprodução. Em 

condições fisiopatológicas, sua viabilidade é mantinda até 39°C. A ação de 

fosfolipases também contribuem para o processo patológico induzindo a lise celular 

(SRIKANTA et al., 2014). 

Além das formas leveduriformes, as formas de basidiósporos podem ser 

inaladas e causarem criptococose. Sendo assim, o estudo do ciclo sexual deste fungo 

tem contribuído para ampliar o conhecimento sobre a virulência. Sabe-se que o mating 

type α apresenta um comportamento mais virulento quando comparado ao mating type 

a em vários casos de infecção por C. neoformans, no qual demonstram um aumento da 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) a diversos antifúngicos (ESPINEL-INGROFF 

et al., 2012a; ESPINEL-INGROFF et al., 2012b; LA ROZ & PAPPAS, 2013; 

SÁNCHES et al., 2017). 

Em um estudo conduzido por Benaducci et al. (2016) foi demonstrado a 

capacidade do C. neoformans desenvolver biofilmes. Estes propiciam a adsorção de 

nutrientes, aumentando a proteção do fungo em ambientes desfavoráveis ao seu 

crescimento devido a alterações de pH, concentração de sal inadequada, agentes 

químicos, antifúngicos, quantidade de água insatisfatória, entre outros, além de 

contribuir para aumentar a adesão do fungo às superfícies, seja ambiental ou humana, 

e induzir resistência à ação de antifúngicos. 

Sendo assim, muitos estudos epidemiológicos têm demonstrado um aumento 

da incidência de infecções ocasionados por C. neoformans. No entanto, nota-se que o 

este aumento está atrelado ao aumento de infecções pelo vírus HIV pois o C. 

neoformans não é um patógeno adaptado ao organismo humano causando infecções 

sintomáticas apenas em pacientes com déficit imunitário, caracterizando-o como 

fungo oportunista (ALSPAUGH, 2014). 

Alguns dados epidemiológicos registram aproximadamente um milhão de 

casos de criptococose no mundo atrelados a 600 mil mortes por ano. Destes, 2 a 30% 
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referem-se a pacientes com HIV (ARMSTRONG-JAMES et al., 2014). No Brasil, 

sabe-se que há uma predominância de C. neoformans nas regioões sul, sudeste e 

centro-oeste (MATSUMOTO et al., 2007). 

A infecção ocorre através da inalação de leveduras ou basidiósporos presente 

no meio ambiente, sendo conduzidas até o pulmão. No tecido alveolar são fagocitados 

por macrófagos e podem permanecer no seu interior em estado de latência ou se 

multiplicarem, induzindo quadros assintomáticos ou pneumonia e/ou insuficiência 

respiratória. Se não contidos pelo sistema imunológico podem se disseminar, através 

da corrente sanguínea, até o SNC (BRIZEDINE et al., 2013; CONSENSO EM 

CRIPTOCOCOSE, 2008; STIE & FOX, 2012). 

A principal forma clínica evidenciada pelo patógeno é o comprometimento do 

SNC. Vidal & Boulware (2015) relataram 10 mil casos por ano de meningite 

criptocócica somente na América Latina. No entanto, outros focos secundários são 

reportados como lesão pulmonar, ocular, pele, ossos, rins, entre outros (CONSENSO 

EM CRIPTOCOCOSE, 2008). 

Algumas hipóteses para o neurotropismo são abordadas pelo Consenso em 

Criptococose (2008) como a presença de substratos difenólicos específicos no SNC 

(dopamina, noradrenalina e adrenalina). Estes substratos são convertidos em melanina 

na presença da enzima lacase, essencial para o crescimento e proliferação do fungo. 

Outra suposição seria a de que o SNC não apresenta uma resposta imune tão eficiente 

quanto a de outros órgãos, uma vez que os linfócitos T possuem uma eficácia reduzida 

no cérebro culminando em uma resposta inflamatória retardada. Há ainda uma outra 

hipótese sustentanda por Pinto (2010) no qual os neurônios possuem receptores 

específicos que possuem uma capacidade de atração superior a outras células. 

Alguns autores sugerem mecanismos para a transmigração do C. neoformans 

através da BHE. Stie & Fox (2012) correlacionam a ação proteolítica do ácido 

hialurônico, presente na cápsula polissacarídica, entre as junções endoteliais 

permitindo a passagem do fungo pela BHE. Já Liu e colaboradores (2013) defendem a 

relevância do inositol presente nas células da glia, uma vez que o C. neoformans 

utiliza esta substância com fonte de carbono em meios adversos para sua 

sobrevivência. Genes ITRs atuam na levedura como um transportador de inositol para 

o interior da célula contribuindo para o processo de invasão da BHE. 

As manifestações clínicas mais recorrentes no SNC são meningite e 

meningoencefalite, sendo diagnosticado em mais 80% dos casos. Entre os principais 
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sintomas estão a febre alta e a cefaléia seguidos de hipertensão intracraniana, confusão 

mental, redução da acuidade visual, paralesia dos nervos cranianos e hidrocefalia 

(CONSENSO DE CRIPTOCOCOSE, 2008). 

O dignóstico laboratorial pode ser realizado através de diversas técnicas. No 

entanto, destacam-se o exame micológico direto com Tinta da China, utilizando 

amostra de líquor, no qual são evidenciados a presença de leveduras encapsuladas. 

Esta técnica apresenta sensibilidade de aproximadamente 80%, principalmente em 

pacientes com HIV. Outra técnica é a cultura utilizando ágar Saboraud, considerado 

padrão ouro, uma vez que possui sensibilidade entre 89 a 100% dos casos 

(CONSENSO DE CRIPTOCOCOSE, 2008; PEDROSO & CANDIDO, 2006). A 

pesquisa de Antígeno Criptocócico (CrAg) tem sido recomendado pela OMS para 

pacientes com HIV. A técnica imunocromatográfica utilizada é Lateral Flow Assay 

(LFA), permite utilizar amostras como sangue e líquor além de apresentar a 

capacidade de detectar os diferentes sorotipos de Cryptococcus sp (VIDAL & 

BOULWARE, 2015). 

  

2.3. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO 

 

A alta taxa de mortalidade em pacientes com meningite ocasionada pelo C. 

neoformans está associado tanto ao atraso para iniciar o tratamento devido ao 

diagnóstico tardio (GULLO et al., 2013) quanto a toxicidade elevada dos fármacos 

disponíveis e ausência de recursos para o tratamento adequado, como ocorre em 

alguns países subdesenvolvidos (LOYSE et al., 2013). Em apenas 2 semanas sem 

tratamento, 100% dos pacientes acometidos por meningite criptocócica entram em 

óbito (TSENG et al., 2015). 

Segundo o Consenso de Criptococose (2008), a terapia antifúngica para 

pacientes com infecção no SNC ocasionados pelo C. neoformans consiste em 3 fases 

distintas em seu objetivo, composto por diferentes fármacos e posologias. A primeira é 

a fase de indução cujo objetivo é reduzir e/ou negativar a carga fúngica no qual o 

tratamento proposto seria a administração da AnB (0,7 a 1 mg/kg/dia) associado a 5-

flucitosina (100 mg/kg/dia), subdivididas em 4 doses diárias durante 2-4 semanas. No 

entanto, no Brasil, não há a comercialização de 5-flucitosina (PERFECT  et al., 2010). 

A segunda fase, conhecida por fase de consolidação, caracteriza por manter a 

negativação da carga fúngica assim como normalizar parâmetros clínicos e 



25 

 

laboratoriais. Consiste em administrar fluconazol (400-800 mg/dia) durante 6-10 

semanas. E por fim, a fase de manutenção, indicada principalmente para pacientes 

com HIV enquanto a taxa de linfócitos TCD4+ estiverem abaixo de 100 células/mm3, 

no qual pode ser administrado fluconazol (200 – 400 mg/dia) ou itraconazol (200 

mg/dia) por 12 -24 meses. 

O tratamento farmacológico apresenta uma excelente eficácia terapêutica, 

entretanto, o aumento da resistência aos antifúngicos assim como a alta incidência de 

toxicidade induzida pelo longo tempo de uso destes fármacos, são motivos de 

apreensão. Já foram relatados casos de cepas de C. neoformans resistentes ao 

fluconazol ou que apresentaram aumento da CIM em testes de susceptibilidade tanto 

para fluconazol quanto para a AnB (BONGOMIN et al., 2018; GROSSMAN & 

CASADEVALL, 2017; MPOZA et al., 2018).  Assim como demonstrado em um 

estudo por Florencio (2017) realizado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal 

do Paraná, de 102 pacientes tratados com AnB (desoxicolato), 50% desenvolveram 

algum grau de lesão renal aguda (LRA) e aproximadamente 11% desenvolveram LRA 

grau 3 exigindo hemodiálise, sendo a taxa de mortalidade destes pacientes de 60%.  

 

2.4. ANFOTERICINA B (AnB) 

 

 A AnB constitui o principal tratamento de infecções fúngicas sistêmicas 

graves uma vez que apresenta amplo espectro de ação contra vários tipos de fungos 

como Cândida sp, Aspergillus sp, Cryptococcus sp, Histoplasma sp, Coccidioides sp, 

Blastomyces sp e Paracoccidioides sp (CHANDRASEKAR, 2011).  

Apesar da OMS recomendar a associação da AnB e 5-flucitosina no tratamento 

de meningite criptocócica, no Brasil, a AnB, na maioria dos casos, é utilizada como 

monoterapia, uma vez que a 5-fluocitosina não é comercializada e a associação com 

fluconazol não apresenta efeitos significativos quando comparado a monoterapia com 

AnB (LA ROZ & PAPPAS, 2013). 

O mecanismo de ação, mais aceito, consiste na sua interação com o ergosterol, 

um lipídeo constituinte da membrana celular fúngica. Essa interação induz à formação 

de poros e alteração na permeabilidade celular permitindo, portanto, o escape de íons e 

metabólitos, principalmente íons potássio, levando à morte celular (OLIVEIRA, 

2008). No entanto, outros mecanismos foram propostos como, a capacidade da AnB 

em se auto-oxidar e formar radicais livres induzindo a morte da célula fúngica 
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(SANGALLI-LEITE et al., 2011; VRIENS et al., 2017) e possibilidade da AnB 

formar agregados extra-membranosos que extraem o ergosterol da parede celular 

fúngica culminando na morte celular (ANDERSON et al., 2014; YAMAMOTO et al., 

2015). 

A AnB foi isolada, pela primeira vez na década de 50, através de culturas do 

fungo Streptomyces nodosus. Compreende um antifúngico da classe dos polienos, que 

observando a sua estrutura química, facilmente, correlacionamos a origem da sua 

classificação, como mostra a Figura 2. Composta por 37 átomos de carbono 

organizados em um anel macrocíclico fechado por lactonização.  Apresenta uma 

cadeia de ligações duplas na porção hidrofóbica do anel e, na porção hidrofílica, uma 

cadeia com sete grupos hidroxila, o que lhe confere característica anfipática 

(QUINTEROS et al., 2010). A natureza anfipática da molécula compromete a 

solubilidade em diversos solventes, incluindo a água, o que faz com que a sua 

administração seja pela via endovenosa ao invés de oral (ARRUDA, 2011). Diversos 

estudos têm contribuído para correlacionar a atividade farmacológica à estrutura 

química desde fármaco. Sabe-se que a porção heptaeno e a carga positiva no grupo 

amino é muito importante para a eficácia terapêutica da AnB. Estudos recentes 

mostram que o grupo C2-OH afeta a seletividade pelo ergosterol (WILCOCK et al., 

2013; YAMAMOTO et al., 2015). 

 

Figura 2 – Estrutura química da AnB 

 

 

 

Fonte: Sigma-Aldrich (Disponível em <www.sigmaaldrich.com>) 

 

Embora a AnB possua maior afinidade pelo ergosterol, sua atividade não é 

exclusiva para as células fúngicas. O maior alvo desse efeito tóxico são os rins 

http://www.sigmaaldrich.com/
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(GERBAUD et al., 2003; LANIADO-LAMORÍN et al., 2009; MORA-DUARTE et 

al., 2002). A nefrotoxicidade induzida pela AnB pode ser tão extrema que pode ser 

responsável pelo abandono do tratamento. Outros efeitos observados com o uso 

contínuo da AnB incluem alterações cardiovasculares como hipotensão, hipertensão e 

arritmia cardíaca, decorrentes também do dano renal, além de hepatotoxicidade e 

hematotoxicidade gerando anemias, leucopenia e trombocitopenia (DAMASCENO et 

al.,2012; HUANG et al., 2002; KYRIAKIDIS et al., 2017; MORA-DUARTE et 

al.,2002).   

A seletividade da AnB pelas membranas celulares fúngicas depende do seu 

estado de agregação. Quando em solução aquosa, a AnB apresenta-se em três 

diferentes estados de agregação: monômeros, agregados solúveis (dímeros e 

oligômeros) e agregados insolúveis. Há uma relação direta entre o estado de agregação 

da AnB e sua toxicidade, uma vez que apenas formas agregadas são a capacidade de 

interagir com os esteróides das membranas celulares dos mamíferos, o colesterol 

(HUANG et al., 2002; OLIVEIRA, 2008).  

 Sendo assim, várias estratégias para a obtenção de formulações contendo AnB 

têm sido desenvolvidas afim de melhorar a sua solubilidade aquosa e/ou diminuir a 

toxicidade da AnB através de novas formulações que permitam a diminuição da 

agregação ou a formação de agregados menos tóxicos (LEWIS, 2011). 

A forma comercial da AnB, amplamente utilizada hoje em dia, é a AnB 

desoxicolato (AnBd). Apesar de apresentar eficácia terapêutica, a mesma está atrelada 

a altos índices de nefrotoxicidade (KANG et al., 2016). Sendo assim, foram 

desenvolvidas formulações lipídicas contendo AnB afim de reduzir a toxidade renal. 

Hoje, temos disponíveis 2 formulações no mercado brasileiro, AnB lipossomal 

(Ambisome®) e complexo lipídico contendo AnB (Abelcet®). No entanto, mesmo 

reduzindo drasticamente a nefrotoxidade, essas formulações lipídicas apresentam 

redução da atividade antifúngica, no qual a posologia para garantir a eficácia 

terapêutica culmina em um tratamento bastante caro, limitando seu uso (FALCI & 

PASQUALOTTO, 2015). Um exemplo é relato em um estudo por Florencio (2017) 

onde simulando o uso de AnB (complexo lipídico) para tratamento de meningite 

criptocócica resultou em menos de 1% dos pacientes que necessitariam de hemodiálise 

devido a sua menor nefrotoxicidade. No entanto, o custo direto do tratamento, 

considerando apenas a posologia de 1 mg/kg (AnBd) e 5mg/kg (AnB complexo 
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lipídico), seria de R$ 1.820,00 versus R$ 53.760,00, respectivamente, para um 

paciente em tratamento de 14 dias. 

A redução na atividade é um grande problema no tratamento de infecções 

fúngicas graves, pois altas doses e que apresentem rápida ação são requeridas para 

aumentar a taxa de sobrevivência à infecção. Embora, o intuito de emprego de 

tecnologias tem sido de reduzir a morbi-mortalidade da população em relação a 

determinadas doenças, seu elevado custo limita o acesso, sendo importante traçar 

estratégias no desenvolvimento de altenativas garantam tanto a eficácia terapêutica 

como o custo reduzido (TONON et al., 2007).  

Assim, ainda não se dispõe de um medicamento antifúngico ideal, e a busca 

por novas formulações para veiculação de AnB alternativas às formulações lipídicas 

representa uma interessante estratégia para vencer os efeitos tóxicos crônicos, 

promover liberação sítio-específico e garantir a eficácia do tratamento. 

 

2.5. NANOTECNOLOGIA FARMACÊUTICA 

 

 A nanotecnologia tem se mostrado promissora nos avanços tecnológicos na 

aréa da saúde. Caracteriza-se por ser uma ciência que busca compreender e 

desenvolver partículas em escala manométrica. Segundo a European Food Safety 

Authority (2012), para ser classificado como nanopartícula, o mesmo deve apresentar 

tamanho entre 1-100 nanômetros (nm). No entanto na área da saúde, principalmente 

nas ciências farmacêuticas, aplica-se ao conceito de nanopartículas, partículas de 

tamanho coloidal (de 10 a 1000 nm) que apresentam atividade biológica ou 

capacidade de carrear fármacos (KREUTER, 2007).  

 As nanopartículas apresentam importantes propriedades físico-químicas, tais 

como tamanho reduzido, ampla área superficial, diferentes características de carga 

superficial, que as tornam eficientes sistemas para aplicação na liberação controlada 

de fármacos. Modulando características como sua composição polimérica, tamanho, 

carga e composição superficial, podem-se conseguir diferentes perfis de liberação do 

fármaco por elas veiculado assim como diferenças na absorção e distribuição das 

partículas in vivo, além de minizar os efeitos tóxicos dos fármacos, ampliar a 

solubilidade e biodisponibilidade da droga e ainda proteger contra a degradação 

(KHALIL & MAINARDES, 2009; LAMMERS et al., 2011; NUÑEZ-ANITA et al., 

2014; PARVEEN et al., 2012; DIMER et al., 2013).   
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 Muitos estudos são encontrados demonstrando o desenvolvimento de 

nanopartículas contendo AnB, nos quais reportam a redução da toxicidade e a sua 

eficácia terapêutica in vitro para tratamento de fungos como Candida sp (CASA et al., 

2015a; CASA et al., 2015b; SERAFIM et al., 2016; ZIA et al., 2017), Aspergillus sp 

(CHHONKER et al., 2015; CHO et al., 2017; SERRANO et al. 2013), Fusarium sp 

(TUTAJ et al., 2016), Paracoccidioides sp (SOUZA et al., 2015) e Cryptococcus sp 

(CARRARO et al., 2017; GANGADHAR et al., 2014; ZHANG et al., 2016).  

  Os medicamentos contendo AnB empregados para o tratamento da meningite 

criptocóccica apresentam uma série de desvantagens como alto custo do tratamento ou 

altos índices de toxicidade e/ou dificuldade de permeabilidade pela BHE que venham 

a garantir a eficácia farmacológica. Sendo assim, um desafio para a nanotecnologia no 

desenvolvimento de nanopartículas contendo AnB que promovam uma melhoria em 

todos estes quesitos. 

 Estudos demonstrando eficácia terapêutica de sistemas nanoestruturados 

contendo AnB para tratamento de meningite criptocócia são escassos, no entanto se 

mostram bastante promissores. Como demonstrado por Xu e colaboradores (2011) em 

um modelo in vivo com ratos BALB/c tratados por 7 dias, no qual foi evidenciado que 

a taxa de sobrevivência dos ratos tratados com as nanopartículas de 

polibutilcianoacrilato-AnB com PS-80 se mostraram superiores (80%) quando 

comparados aos tratados com AnB lipossomal (60%). Enquanto, em outro trabalho 

utilizando modelo in vivo com ratos albinos Swiss tratados por 21 dias com 

microesferas fibrina contendo AnB, foi demonstrado que ao longo do tratamento 

houve uma redução significativa das unidades formadoras de colônia (UFC) do C. 

neoformans presentes no cérebro (KHAN et al., 2016). 

    

2.6. NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS (NPs) 

 

Dentre as infinitas possibilidades para o desenvolvimento de sistemas 

nanoestruturados, as nanopartículas poliméricas (NPs) destacam-se por apresentar uma 

ótima biocompatibilidade com características não imunogênica, não tóxica e 

biodegradável além de ser uma alternativa tecnólogica com baixo custo, maior 

estabilidade e facilidade de funcionalização da superfície (DIMER et al., 2013). 

Por sua natureza coloidal, as NPs propiciam importantes propriedades in vivo, 

como maior capacidade de ultrapassar barreiras biológicas, capacidade de manter a 
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integridade do fármaco veiculado nos meios biológicos, podendo ser direcionadas para 

células e tecidos específicos, além de prolongarem a liberação do fármaco. A resposta 

biológica de fármacos veiculados através de NPs também pode ser ampliada, uma vez 

que o índice terapêutico é aumentado e as propriedades farmacocinéticas melhoradas, 

possibilitando a sua administração por diferentes vias (BENNET & KIM, 2014; 

MAINARDES et al., 2010). 

As nanopartículas poliméricas podem ser classificadas como nanocápsulas e 

nanoesferas. As nanoesferas caracterizam-se por se apresentar em uma matriz sólida 

no qual o fármaco se encontra dissolvido ou adsorvido. Enquanto que nas 

nanocápsulas o fármaco está presente em um núcleo de matriz líquida envolvido por 

uma membrana polimérica. A obtenção destas formas é influenciada pelo método de 

preparação e características dos componentes a fim de apresentarem diferentes 

propriedades físico-químicas e perfil de liberação (WILCZEWSKA et al., 2012; 

BENNET & KIM, 2014). 

A escolha do polímero é fundamental para a produção das NPs e está atrelada a 

diversos fatores que devem ser premeditados como as características do fármaco que 

se deseja veicular e a via de administração uma vez que a interação entre o fármaco e 

o polímero influenciará no perfil de liberação e biodisponibilidade fármaco; o caráter 

de degradação uma vez que polímeros biodegradáveis previnem contra a degradação 

prematura, promovem a interação com moléculas biológicas do organismo, 

aumentando a absorção pelo tecido; caráter tóxico uma vez que há o risco para a saúde 

imposto por NPs, como alteração de genes em células hepáticas ou a destruição de 

células lipídicas, muito sensíveis à NPs (KRATZ, 2008; SOUNDERYA & ZHANG, 

2010; YUAN et al, 2014). 

Diferentes polímeros já foram reportados em trabalhos demonstrando o seu 

potencial como carreadores de AnB, entre eles, PLA (CASA et al., 2015b; TANG et 

al., 2015), SAB (CASA et al., 2015a; GURUDEVAN et al., 2018), PLGA 

(CARRARO et al., 2017; KHAN et al., 2016). 

   

2.7. SORO ALBUMINA BOVINA (SAB)  

 

Dentre os polímeros biodegradáveis utilizados como carreadores de fármacos 

em sistemas nanoestruturados, a albumina tem se mostrado promissora. Apresenta 

características que corroboram para sua aplicação em sistemas fisiológicos como 
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atoxicidade, não imunogenicidade, biocompatibilidade, facilidade de obtenção e baixo 

custo (ELSADEK & KRATZ, 2012). Além disso, é fácil manuseá-la, não há a 

necessidade do uso de surfactantes e solventes orgânicos tóxicos (AZIMI et al., 2014) 

pois é hidrossolúvel e apresenta inúmeras possibilidades de interações químicas uma 

vez que é constituída de diversos sítios de ligação (AHMAD et al., 2014). 

A soro albumina bovina (SAB) é uma proteína aniônica homóloga a soro 

albumina humana (HSA), com peso molecular de aproximadamente 66kDa, 

apresentando cerca de 80% de semelhança entre suas sequências de aminoácidos e 

76% em sua estrutura terciária (MOREIRA et al., 2015; RUB et al., 2014), diferindo 

apenas nos resíduos de triptofano, no qual apresentam dois na sua estrutura enquanto 

que HSA apresenta apenas um (KRATZ, 2014; YUAN et al., 2014), característica que 

corrobora para a sua biocompatibilidade com sistema fisiológico. 

A SAB é composta por 582 aminoácidos dos quais 20 são grupos de tirosina e 

2 triptofano (Trp 134 e Trp 212). Os domínios preferenciais responsáveis pela 

interação com fármacos têm sido caracterizados através da cristalografia. Estes 

domínos são denominados I, II e III os quais são subdividos em A e B (Figura 3) 

sendo os domínios preferenciais para interação dos compostos com a albumina, IIA e 

IIIA (MOREIRA et al., 2015). 

 

Figura 3 – Representação dos domínios protéicos preferencias para interação 

com fármacos, destacando a localização dos resíduos de triptofano, presente na 

estrutura da SAB 

 

Fonte: MOREIRA et al., 2015. 

 

Os mecanismos de ligação das proteínas globulares às carreadoras de 

fármacos, com variados produtos, compreendem um delicado equilíbrio envolvendo 
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interações fortes e fracas, tais como: forças de Van der Waals, eletrostáticas, ligações 

de hidrogênio, pontes hidrofóbicas e dissulfidas (RUB et al., 2014). 

Apresenta propriedades físico-químicas que favorecem a sua estabilidade visto 

que, não denota alterações em sua estrutura ou função por até 10h à temperatura de 

60°C ou em meios com variação de pH entre 4 e 9 (SINGH et al., 2017). No entanto, 

seu uso por via oral é limitado, devido a degradação por meio de enzimas digestivas, 

(AZIMI et al., 2014; KRATZ, 2014).  

 Além das diversas vantagens, trata-se de uma excelente alternativa como 

sistema de liberação prolongado de fármacos uma vez que demonstra um tempo de 

meia-vida plasmática de aproximadamente 19 dias (KRATZ, 2008).  

 A maleabilidade da SAB corrobora para que as nanopartículas possam ser 

produzidas por diversos métodos dentre os quais destacamos a emulsificação-

evaporação de solvente (LINDNER et al., 2015), coacervação, gelação térmica e nano 

spray drier (ELZOGHBY et al., 2012). 

 

2.8.  MÉTODO DE COACERVAÇÃO 

 

Dentre as possibilidades de métodos para o desenvolvimento de NPs com 

SAB, o método de coacervação se mostra bastante vantajoso uma vez que não requer o 

uso de grandes quantidades de solventes orgânicos ou surfactantes que conferem 

toxicidade ao sistema, como para o método de emulsão-evaporação (LINDNER et al., 

2015) além do baixo custo e facilidade de manejo da técnica (ELZOLGHBY et al., 

2012). 

O processo de cocervação pode ser simples ou complexa. A coacervação 

complexa envolve pelo menos dois polímeros o qual o princípio fundamental para a 

formação das partículas depende de interações eletrostáticas entre as cargas opostas 

das moléculas, modulada, principalmente, pelo pH do meio (SILVA et al., 2015). 

Enquanto a coacervação simples baseia-se na modificação da solubilidade do polímero 

em solventes diferentes.   Sendo assim, há a adição de uma substância não-solvente à 

uma solução coloidal hidrofílica formando duas fases, o qual uma é rica em moléculas 

coloidais (coacervatos) e a outra não (SHIMOKAWA et al., 2013). Ao final, é 

adicionado um composto capaz de formar ligações cruzadas (crosslinking) com o 

polímero a fim de induzir o enrijecimento da parede polimérica. 

 



33 

 

Figura 4 – Esquema do processo de coacervação simples 

 

     

 

Fonte: Lohcharoenkal et al., 2014 modificado. 

 

Observa-se ao longo dos anos, diversos estudos publicados demonstrando que 

através da técnica de coacervação simples é possível desenvolver NPs com tamanho 

reduzido, boa eficiência de encapsulação de fármacos, produzindo sistemas 

homogêneos e reprodutíveis (CASA et al., 2015a; FONSENCA et al., 2017; SINGH 

et al., 2017; SRIPRIYALAKSHMI et al., 2014; THADAKAPALLY et al., 2016). 

   

2.9.  POLISORBATO 80 (PS-80) 

 

O PS-80 é um tensoativo hidrofílico não-iônico, o qual possui grupos 

hidrofílicos sem carga ligados à sua cadeia carbônica. Amplamente utilizado como 

emulsificador ou como dispersante de substâncias em produtos alimentícios ou 

medicinais (PRABHACKAR et al., 2013). 

 

Figura 5 – Estrutura química do PS-80 

 

 

 

Fonte: Sigma-Aldrich (Disponível em: www.sigmaaldrich.com) 

Sabe-se que aplicação clínica da AnB contra meningite criptocócica é limitada 

devido à sua incapacidade de transpor a BHE. Alguns trabalhos têm mostrado a 

http://www.sigmaaldrich.com/
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utilização do polisorbato 80 (PS 80) como revestimento das NPs para o 

direcionamento no cérebro (WANGQIANG et al., 2004), como evidencias podemos 

destacar, o acúmulo das NPs no sistema reticuloendotelial diminuiu em 40% 1 h após 

a injeção (AMBRUOSI et al., 2005), a concentração do fármaco no cérebro aumenta 

em até 20 vezes (RAMGE et al., 2000), detecção de AnB no cérebro após 30 min da 

administração de NPs comparando a detecção de AnB somente após 3h da 

administração da AnB lipossomal (XU et al., 2011) e  maior concentração de fármaco 

no cérebro quando carreado por NPs revestidas com PS-80 comparado a outros 

sistemas (PRABHAKAR et al., 2013). 

O mecanismo proposto para potencializar a liberação de fármacos no SNC 

através do revestimento de sistemas nanoestruturados com PS-80 tem sido debatido 

por alguns autores, os quais sugerem a capacidade do PS-80 interagir com receptores 

LDL presentes nas células endoteliais dos capilares cerebrais, permitindo o transporte 

através da BHE das NPs por endocitose. Apontam que a endocitose é possível devido 

a adsorção do PS-80 às apoproteínas Apo-B e/ou Apo-E presente no sangue 

(GABATHULER, 2010; PRABHAKAR et al., 2013). Entretanto, a única evidência 

realizada através da técnica eletroforese demonstra a adsorção do PS-80 à 

apolipoproteína AI (Apo-AI) o qual permite o transporte através da BHE por 

transcitose mediada por receptores (GRABRUCKER et al., 2016). 
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3. OBJETIVOS 

_____________________________________________________________________ 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Os objetivos gerais consistem no desenvolvimento tecnológico (obtenção e 

caracterização físico-química) de NPs como carreadoras de AnB além de avaliar in 

vitro a toxicidade e a eficácia terapêutica contra C. neoformans. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desenvolvimento e validação da metodologia analítica por cromatografia 

líquida de alta eficiência para determinação de AnB em NPs; 

 Obtenção das NPs contendo AnB;  

 Caracterização físico-química das NPs obtidas (diâmetro médio, índice de 

polidispersão, potencial zeta, Eficiência de encapsulação, DSC, FTIR, DRX, 

MEV-FEG); 

 Avaliação do perfil de liberação; 

 Avaliação do estado de agregação das NPs;  

 Determinação do PS-80 adsorvido às NPs; 

 Avaliação da estabilidade das NPs em solução; 

 Avaliação da toxicidade in vitro das NPs; 

 Avaliação da atividade antifúngica in vitro;  
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4. MATERIAL 

_____________________________________________________________________ 

 

4.1. REAGENTES 

 

 Acetonitrila grau HPLC - Merck®, EUA; 

 Ácido Acético 99.9%- Vetec®, Brasil; 

 Água ultra-pura - sistema Milli-Q Gradiente Millipore®, resistividade de 18,2 

MΩ/cm;  

 Anfotericina B – Sigma-Aldrich®, EUA; 

 Anfotericina B desoxicolato – Cristália®, Brasil; 

 Cloreto de Sódio (NaCl) – Vetec®, Brasil; 

 D(+) Sacarose P.A. - Vetec®, Brasil;  

 Dimetilsulfóxido – Química moderna®, Brasil; 

 Dodecilsulfato de Sódio -Vetec®, Brasil; 

 Estreptomicina - Sigma-Aldrich®, EUA; 

 Etanol 99.5% - Biotec®,  Brasil; 

 Fosfato de sódio dibásico P.A. - Biotec®, Brasil;  

 Fosfato de sódio monobásico anidro P.A. - Vetec®, Brasil; 

 Glutaraldeído 25% - Vetec®, Brasil; 

 Heparina sódica – Hipolabor®, Brasil; 

 Metanol grau HPLC – Merck®, EUA; 

 Penicilina - Sigma-Aldrich®, EUA;  

 Polisorbato 80 – Vetec, Brasil; 

 Soro Albumina Bovina – Sigma Aldrich, EUA; 

 

4.2. EQUIPAMENTOS 

 

 Autoclave vertical AV Plus - Phoenix®;  

 Balança analítica M214A - Tecnal®;  

 Banho ultratermostático - Solab®;  

 Bomba a vácuo TE 058 - Tecnal ®; 

 Calorímetro SDT Q600 - TA Instruments®;  
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 Capela de fluxo laminar vertical - Veco®;  

 Capela para exaustão de gases - Lucadema®;  

 Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência - Waters® Alliance a um detector de 

Arranjo de Diodo (DAD) e coluna Xterra C18 (125mm x 4mm; 5 μm) 

Waters® (Milford, EUA) ; 

 Difratômetro de Raios X - D2 PHASER - Bruker®;  

 Equipamento para análise do potencial zeta - ZetaSizer ZS, Malvern® 

 Equipamento para medida do espalhamento dinâmico da luz (Dynamic Light 

Scattering) - Brookhaven 90 Plus®; 

 Espectrômetro de Infravermelho FTIR-7600 (Lambda Scientific®, Austrália);  

 Incubadora de Bancada com Agitação Orbital Q816M22 – Quimis®; 

 Leitor de microplacas Spectra Max 190 - Molecular Devices®; 

 Membranas filtrantes (acetato de celulose 0,22 μm e PTFE 0,45 μm) - 

Millipore®; 

 Microscópio de varredura eletrônico com emissão de campo (MEV-FEG) - 

MIRA3 LM, Tescan® Orsay Holding, Czech Republic; 

 Osmose reversa laboratorial - Vexer® Indústria e Comércio de Equipamentos 

LTDA; 

 Pipetas monocanal - Labmate®; 

 Sistema de filtração por membranas; 

 Sistema de ultrapurificação de água - MilliQ Gradiente Millipore®; 

 Ultracentrifuga refrigerada Hermle® - Z36HKl. 

 

4.3. CEPA FÚNGICA 

 

 Criptococcus neoformans ATCC 14116 – Microbiologics, França 
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5. MÉTODOS 

_____________________________________________________________________ 

 

5.1. DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE METODOLIGA ANALÍTICA 

PARA ANÁLISE QUANTITATIVA DE AnB EM NPs 

  

Tendo em vista que não há descrição de métodos farmacopéicos para análise 

quantitativa de AnB por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), foi 

necessário desenvolver um método analítico e realizar a sua validação. Foi 

desenvolvida uma metodologia para doseamento da AnB nas NPs e no meio de 

liberação utilizado no ensaio de liberação in vitro. No desenvolvimento do método 

foram definidas características cromatográficas, tais como: composição da fase móvel, 

fluxo e tipo de eluição; e avaliados parâmetros como tempo de retenção e simetria do 

pico. Os parâmetros utilizados para validação do método foram: especificidade, 

linearidade, intervalo, precisão, exatidão, robustez, limites de detecção e quantificação 

(ICH, 2005). 

Lineariedade 

As concentrações dos padrões de AnB que constituíram a curva analítica para 

análise da linearidade foram: 10, 20, 30, 40, 50, 75 e 100 µg/mL.  Através dos dados 

da curva foi obtida a equação da reta assim como o cálculo do coeficiente de 

correlação linear (r) que permite estimar a qualidade da curva e sua linearidade 

(ANVISA, 2003). 

Especificidade 

Os padrões de AnB 10, 25 e 50 µg/mL foram submetidos a diferentes 

condições de estresse no qual foram analisados a especificidade da AnB sob 

congelamento das amostras por 24 h, exposição das amostras sob luz visível por 24 h e 

variação de pH, pela adição de quantidades de NaOH e HCl (0,5 M) aos padrões por 1 

h. A análise busca detectar a ocorrência de eventuais picos de interferência em λ408 

nm, resultantes de uma possível degradação da AnB. Os resultados foram analisados, 

observando picos inesperados e pelo cálculo % de recuperação das amostras e Dp. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata (ANVISA, 2003). 

Exatidão 



39 

 

A exatidão do método foi estabelecida através das análises das concentrações 

padrão da AnB (10, 25 e 50 µg/mL). Todas as análises foram realizadas em triplicata e 

o resultado foi expresso através do cálculo % de recuperação e Dp. 

Precisão  

A precisão de repetibilidade (intra-corrida) e a precisão intermediária (inter-

corrida) foi estabelecida através das análises das concentrações padrão de AnB (10, 25 

e 50 µg/mL). A precisão do método foi verificada através do cálculo do desvio padrão 

relativo (DPR), analisados em triplicata em um dia para as análises intra-corrida e em 

três dias diferentes para as análises inter-corrida. 

Robustez  

A capacidade do método desenvolvido em resistir a pequenas variações no 

processo ou parâmetros das análises foi avaliada através de alterações na proporção da 

fase móvel ACN:AA 0,5% (75:25 (v/v) e 65:35(v/v)); alterações no fluxo de vazão da 

fase móvel (0,7 e 1,00 mL/min) e alterações da temperatura de corrida (22° e 30°C). 

Os resultados foram determinados através da % de recuperação, Dp e DPR. Os 

padrões de AnB utilizados para as análises foram 10, 25 e 50 µg/mL, em triplicata. 

Limite de detecção (LD) e Limite de quantificação (LQ) 

        O LD e o LQ foram obtidos através das seguintes equações, Eq. (5) e Eq. (6): 

 

LD = σ/b x 3.3    (5) 

 

LQ= σ/b x 10    (6) 

 

Onde:  

σ = desvio padrão médio do intercepto y; 

b = inclinação da curva analítica. 

 

5.2. OBTENÇÃO DE NPs CONTENDO AnB  

 

As nanopartículas de SAB revestidas com PS-80 contendo AnB (NP SAB -PS-

80/AnB) foram obtidas por um método de coacervação, como descrito por Casa et al. 

(2015a) com algumas modificações. A SAB (50 mg) foi solubilizada em água ultra-

pura (2 mL) e AnB (10 mg) foi dissolvido em etanol (2 mL) sob agitação magnética 

constante. Uma solução de etanol de AnB (1 mL) foi adicionada gota a gota sob 
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incubadora de agitação a 200 rpm protegida da luz na solução de SAB (2 mL). Depois, 

adicionou-se gota a gota 4 mL de etanol até a turbidez. Após o processo de 

dessolvatação, adicionou-se 100 μL de glutaraldeído a 20% e incubou-se num agitador 

durante 24 h a 27°C até a reticulação completa dos grupos amino da SAB. As 

nanopartículas contendo AnB foram separadas da AnB livre por centrifugação em dois 

ciclos (14.000 rpm durante 30 min a 4°C). O sobrenadante foi separado para posterior 

análise e o grânulo foi disperso em 1% de PS-80 para revestimento e incubado durante 

30 min sob agitação constante a 200 rpm e protegido da luz a 27°C. Depois, as 

nanopartículas foram separadas do PS-80 por centrifugação em dois ciclos (14.000 

rpm por 30 min a 4ºC). O precipitado foi suspenso em sacarose (5%, p/v) para 

liofilizar e o sobrenadante foi separado para posterior análise. O processo semelhante 

foi realizado na produção de nanopartículas branca (NP branca) sem a adição de AnB. 

 

5.3. DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DE PARTÍCULA, DISTRIBUIÇÃO 

DE TAMANO E POTENCIAL ZETA 

 

Amostras de NP SAB -PS-80/AnB foram diluídas em água ultra purificada. O 

tamanho da partícula e a distribuição de tamanho foram determinados por Dynamic 

Light Scattering (DLS) (BIC 90 plus, Brookhaven Inst. Corp.) com um ângulo de 

dispersão de 90° à 25°C. Para cada amostra, a média do diâmetro da partícula, o índice 

de polidispersão e o desvio padrão (Dp) de dez determinações foram calculadas. O 

potencial zeta (Nano-ZS90, Malvern Instruments, UK) foi medido à 25°C. As 

amostras foram diluídas em água ultra-pura e colocadas na célula eletroforética e um 

potencial de ±150 mV foi aplicado (WEI et al., 2014). A análise foi realizada em 

triplicata e os resultados expresso em média ± Dp. 

 

5.4. ANÁLISE MORFOLÓGICA 

 

         As nanopartículas foram colocadas em stub, submetidas à secagem e a 

morfologia foi visualizada por microscopia eletrônica de varredura por emissão de 

campo (MEV-FEG - MIRA3 LM, Tescan®) usando uma tensão de aceleração de 5.0 

kVA. 
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5.5. DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE ENCAPSULAÇÃO (EE) DA AnB 

 

A eficiência de encapsulação de AnB (EE) foi indiretamente medida por 

CLAE (CLAE/Waters 2695 Alliance - Milford, MA, EUA) utilizando uma coluna C18 

de fase reversa (Xterra Waters®). A fase móvel consistiu de uma mistura de 

acetonitrila (ACN) e água acidificada (ácido acético 0,5%) (AA) (70:30, v/v) em uma 

eluição isocrática bombeada a uma taxa de fluxo de 0,9 mL/min. O volume de injeção 

da amostra foi de 20 μL e o detector PDA foi ajustado a λ408 nm. A validação do 

método foi previamente realizada e demonstrada como específica, robusta, precisa e 

exata. O sobrenadante obtido a partir da ultracentrifugação de nanopartículas foi 

diluído na fase móvel, filtrado e analisado por CLAE. As medidas foram realizadas em 

triplicata. A AnB encapsulada foi determinada de acordo com a Eq. (1): 

 

EE (%) = [(AnBtotal - AnBlivre) / AnBtotal] x 100    (1) 

 

Onde: 

AnBtotal é a quantidade total de fármaco adicionada à formulação; 

AnBlivre é a quantidade de fármaco não encapsulado restante no sobrenadante. 

 

5.6. PERFIL DE LIBERAÇÃO IN VITRO 

 

Para padronizar as condições sink a fim de avaliar o perfil de liberação da AnB 

in vitro de NP SAB-PS-80/AnB foi investigada a solubilidade da AnB em solução 

salina tamponada com fosfato (PBS) (pH 7,4; 50 mM). Este estudo auxilia a 

determinar a concentração máxima do fármaco no meio que seja, no mínimo, três 

vezes menor que sua concentração de saturação, buscando simular condições in vivo. 

Para o estudo foi avaliado a solubidade da AnB em PBS (pH 7,4; 50 mM) com adição 

de tensoativos, dodecil sulfato de sódio (DDS) em duas concentrações (2,5 e 5%) e 

polisorbato 80% (2,5 e 5%). O sistema dissolutor foi ajustado para o volume final de 3 

mL e adicionado 10 mg de AnB. O sistema foi mantido sob agitação (150 rpm) a 

temperatura de 37oC, por um período de 48 horas. Após, as amostras foram 

centrifugadas a 15.500 rpm, 15°C durante 15 min. O sobrenadante foi analisado por 

CLAE, conforme o método já descrito no tópico 5.5. Todas as análises foram 

realizadas em triplicata e os resultados expressos em média ± Dp. 
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O perfil de liberação de AnB in vitro de NP SAB-PS-80/AnB foi determinado 

pelo método de dispersão/ultracentrifugação, como descrito por Casa et al. (2015a). 

As nanopartículas contendo 5 mg de AnB foram dispersas em solução PBS (pH 7,4; 

50 mM) contendo 5% de DDS, para manter as condições sink e incubadas sob agitação 

constante à 37°C. Após, as amostras foram centrifugadas (14.000 rpm, 20 min, 15°C) 

e o sobrenadante foi analisado por CLAE. O sedimento foi suspenso no meio de 

liberação e incubado até a próxima análise. O resultado foi expresso como 

porcentagem acumulada de AnB liberada (média ± Dp, n = 3) versus tempo, conforme 

Eq. (2).  

  

% cumulativo = [(AnBl / AnBtotal] x 100 (2) 

  

 Onde: 

        AnBl é a quantidade liberada de fármaco das NPs versus tempo; 

         AnBtotal é a quantidade de fármaco presente nas NPs; 

 

A análise cinética dos dados de liberação foi avaliada utilizando modelos 

matemáticos de ordem zero, primeira ordem, segunda ordem, Higuchi e Korsmeyer-

Peppas, investigando o mecanismo de liberação de fármacos. Os dados foram obtidos 

pelo software MicroMath Scientist® 3.0 (EchoScan, Inc.). 

 

5.7. DETERMINAÇÃO DO ESTADO DE AGREGAÇÃO DE AnB 

 

 Uma amostra do sobrenadante de NP SAB-PS-80/AnB obtida por 

ultracentrifugação (14.000 rpm, 20 min, 15°C) utilizada no teste de perfil de liberação 

in vitro foi escaneada a 450-300 nm por espectrofotômetro UV/ Vis (Jasco V-630) 

para avaliar o estado de agregação AnB. Como um controle para as formas de fármaco 

não agregadas, utilizou-se AnB dissolvido em DMSO/metanol (50:50, v/v), enquanto 

que AnB em DMSO/PBS (50 mM, pH 7,4; 10:90, v/v) foi usado como controle para 

as formas agregadas. 

 

5.8. DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 
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 Os difratogramas da AnB, NP SAB-PS-80/AnB e das NP branca (sem AnB), 

foram obtidos por difratrômetro de raio X de alta resolução (D2 Phaser, Bruker, 

Germany). Utilizou-se irradiação Cu-Kα (λ1,54 Å), e as amostras foram escaneadas 

sobre ângulo de 2θ à um alcance de 10° a 60° em uma razão de scaneamento de 

4°/min, em 10 mA à 30 kV. 

 

5.9. ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO COM 

TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) 

 

 Os espectros da AnB, NP SAB-PS-80/AnB e das NP branca (sem AnB), 

foram obtidas a partir de espectrômetro de infravermelho (FTIR-7600, Lamdba 

Scientific, Australia). A razão de escaneamento usada foi de 4000-400 cm-1. 

 

5.10. CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) E 

TERMOGRAVIMETRIA (TG) 

 

 O comportamento térmico da AnB, NP SAB-PS-80/AnB e da NP branca 

(sem AnB) foi caracterizado usando equipamento de DSC/TG (SDT® Q600). Para o 

ensaio amostras liofilizadas foram seladas em um recipiente de alumínio hermético e 

aquecidas de 30 à 400°C a uma razão de 10°C/ min em atmosfera de nitrogênio sob 

uma razão de fluxo 100 mL/min. 

 

5.11. DETERMINAÇÃO DO ADSORVIDO ÀS NPs 

 

A concentração do PS-80 adsorvido durante o desenvolvimento das NP SAB-

PS-80/AnB foi determinado através da metodologia modificada proposta por Savjani 

et al. (2014). À 500 µL do sobrenadante retirado da lavagem das NPs após incubação 

com PS-80 foi adicionado 50 µL de solução tiocianato férrico formando um complexo 

PS-80/tiocianato. O excesso de tiocionato férrico foi removido através da extração 

líquido-líquido com a adição de 500 mL de diclorometano. O PS-80 contido no 

complexo foi quantificado a 510 nm por espectrofotômetro UV/ Vis (Jasco V-630). 

Para a quantificação indireta do PS-80 presente na amostra foi realizada a curva de 

calibração através da análise de diferentes concentrações de solução aquosa de PS-80 
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(0,01 – 0,5%) e a concentração do PS-80 na amostra foi obtido através da equação da 

reta. As medidas foram realizadas em triplicata. A determinação do PS-80 adsorvido 

na NP foi determinado de acordo com a Eq. (3): 

 

PS-80 (%) = [(PS-80total – PS-80livre) / PS-80total]  x 100  (3) 

 

Onde: 

PS-80total é a quantidade total de PS-80 adicionado à formulação; 

PS-80livre é a quantidade de PS-80 não adsorvido restante no sobrenadante. 

 

5.12. ESTABILIDADE DE ESTOCAGEM 

 

 Após a obtenção, as NP SAB-PS-80/AnB foram acondicionadas em água 

ultra-pura (AUP) ou sacarose (SAC) 5%, a três diferentes condições de temperatura de 

estocagem, congelamento (-5ºC), refrigeração (5ºC) e em temperatura ambiente 

(25ºC), durante 4 semanas. A média do diâmetro das NPs, a distribuição de tamanho 

(índice de polidispersão) assim como o potencial zeta das amostras foram avaliados a 

cada semana usando equipamento de espalhamento dinâmico de luz (BIC 90 plus, 

Brookhaven Instruments Corp.®; Nano-ZS90, Malvern Instruments, UK) após sua 

dispersão em água. As medidas e os resultados foram avaliados de acordo com a 

metodologia abordada no tópico 5.3, já descritos.  

 

5.13. AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE IN VITRO EM 

ERITRÓCITOS 

 

5.13.1. Preparação dos Eritrócitos 

 

Para a obtenção dos eritrócitos foram coletados 5 mL de sangue total de três 

indivíduos voluntários sadios, com idade acima de 18 anos, de acordo com o protocolo 

experimental aprovado pelo Comitê de Ética Humana Institucional da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, no Brasil (Registro nº 1.639.645 / 2016). Após a coleta, o 

sangue obtido foi colocado em tubo de vidro contendo 10 μL de heparina, 

homogeneizado e então centrifugado (5 min, 4ºC, 2.500 rpm), foram retirados o 

plasma e a camada de leucócitos por aspiração. Em seguida, a suspensão de eritrócitos 

foi lavada com solução gelada de PBS 10 mM, pH 7,4, 0,85% NaCl, por três vezes. Os 
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eritrócitos foram ressuspensos em PBS 10 mM, pH 7,4 acertando-se o volume 

globular para 3%. À solução de eritrócitos 3% foram acrescentados 1,08 mg/L de 

glicose, 0,3 mg/L de penicilina e 0,5 mg/L de estreptomicina (JAIN et al., 2006). 

 

5.13.2. Atividade citotóxica in vitro sobre eritrócitos 

A AnB livre (12,5 e 25 μg/mL), AnB comercial (desoxicolato) (12,5 e 25 

μg/mL) ou NP SAB-PS-80/AnB (12,5 e 25 μg/mL) foram incubadas com uma 

suspensão de eritrócitos 3% durante 24 h a 37°C sob agitação constante. Após a 

incubação, a suspensão de eritrócitos 3% foi centrifugada a 2500 rpm a 4°C durante 5 

min. A hemólise foi determinada medindo a absorbância do sobrenadante à λ540 nm 

em um leitor de microplacas (Molecular Devices Spectra Max 19010). Os controles 

foram conduzidos com água destilada, PBS (10 mM, pH 7,4), DMSO e NP branca 

(sem AnB). Os resultados foram calculados e expressos como % de inibição (n = 3) de 

acordo com a Eq. (4): 

 

Hemólise (%): [(AbsX-Abs0%) / (Abs100% - Abs0%)] × 100   (4) 

 

Onde: 

 Abs100% é absorbância da suspensão de eritrócitos 3% tratado com água 

destilada (λ= 540 nm); 

Abs0% é absorbância da suspensão de eritrócitos 3% tratada com PBS (λ= 

540 nm); 

AbsX é a absorbância da suspensão de eritrócitos 3% tratada com as amostras 

(λ= 540 nm). 

 

5.14. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA IN VITRO 

 

A atividade antifúngica da NP SAB-PS-80/AnB foi avaliada contra a cepa de 

Cryptococcus neoformans (ATCC 14116). As leveduras foram suspensas em solução 

salina estéril e a densidade óptica foi ajustada utilizando um espectrofotômetro à ʎ530 

nm para produzir turbidez igual a 0,5 na escala de McFarland. A microdiluição em 

RPMI 1640 foi realizada de acordo com o documento M27-A3 do Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI, 2008). O inóculo foi preparado para diluir 
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apropriadamente o meio de suspensão de leveduras numa concentração final variando 

de 1×103 a 5×103 UFC/mL.  AnB livre, AnB comercial (desoxicolato) e NP SAB-PS-

80/AnB foram dispersas em PBS e incubadas com inóculo, onde as concentrações 

testadas variaram de 0,05 a 5 μg/mL de AnB (livre, comercial ou nanoestruturado). 

Uma porção de 20 μL das suspensões de inóculo, dos diferentes tratamentos, foram 

plaqueadas em ágar dextrose Sabouraud e incubadas a 35°C durante 48h. 

Posteriormente, foi realizada a contagem das colônias e a concentração inibitória 

mínima (CIM) foi determinada. As placas contendo apenas RPMI 1640 foram usados 

como controle negativo, e a NP branca (sem AnB) também foi testada. O experimento 

foi realizado em triplicata. 

 

5.15. TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

           Os resultados estão expressos como média ± Dp. Os dados foram avaliados 

pelos testes, T Students, quando comparadas duas médias, e Análise de Variância 

(ANOVA), quando comparadas mais de duas médias, seguido de pós-teste de Tukey a 

fim de determinar quais médias diferem entre si. Os dados foram considerados 

significativos quando valor de P < 0,05. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

_____________________________________________________________________ 

 

6.1. DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA 

ANALÍTICA PARA ANÁLISE QUANTITATIVA DE AnB EM NPs 

 

6.1.1. Desenvolvimento do método cromatográfico 

 

Foram necessários alguns testes variando as proporções da fase móvel e a 

concentração da água acidificada para conseguir picos mais estreitos, simétricos e que 

apresentassem uma maior intensidade de resposta ao detector PDA-UVvis. O melhor 

pico foi obtido com os seguintes parâmetros: 

 

 Fase móvel: ACN:AA 0,5% - 70:30 (v/v) 

 Vazão da Fase móvel: 0,9 mL/min 

 Eluição isocrática 

 Detector PDA-UVvis 

 Coluna de Fase Reversa C18 (25cmx4mm) tamanho da partícula 5µm – 

Xterra Waters 

 Temperatura da coluna: 25°C 

 Comprimento de onda: 408 nm 

 Volume de injeção: 10 µL  

 

Utilizando estes parâmetros foi possível observar picos mais simétricos, com 

alta intensidade de resposta ao detector PDA (aproximadamente 0,75) e com tempo 

reduzido de corrida para leitura, uma vez que o tempo de retenção do pico foi de 

aproximadamente 2 min, como mostra a Figura 6.  
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Figura 6 – Cromatograma da solução padrão de AnB 75 µg/mL utilizando a fase 

móvel ACN:AA 0,5% - 70:30 (v/v), λ408 nm, fluxo de 0,9 mL/min à 25°C, 

evidenciando a intensidade do sinal e o tempo de retenção 

 

 

Fonte: cromatograma extraído do software do equipamento. 

 

 

6.1.2. Validação do método 

 

O objetivo de uma validação é demonstrar que o método é apropriado para a 

finalidade pretendida, no caso, a determinação quantitativa da AnB. A validação deve 

garantir, por meio de estudos experimentais, que o método atenda às exigências das 

aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados. Para tanto, deve 

apresentar especificidade, linearidade, precisão, exatidão, robustez, limite de 

quantificação e detecção, adequados à análise (ANVISA, 2003). 

 

Lineariedade 
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O cálculo do coeficiente de correlação (r), permite estimar a qualidade da 

curva e sua linearidade. O ideal é que o valor de r seja próximo a 1, indicando menor 

dispersão dos pontos analisados e maior confiabilidade na quantificação das amostras. 

O coeficiente de correlação obtido pela curva analítica foi de 0,9978.    

 

Figura 7 - Curva analítica da AnB.  Fase móvel:  ACN:AA 0,5% - 70:30 (v/v), λ408 

nm, fluxo de 0,9 mL/min à 25°C, evidenciando área do pico x concentração (µg/mL). 

Equação da reta: y = 7,99 x 104  X + 3,89 x 104 (r =0,9978) 

 

 

Fonte: gráfico retirado do software do equipamento. 

 

No entanto, apenas o valor do coeficiente de correlação não é suficiente para 

garantir a adequação do ajuste linear à curva de calibração (RIBEIRO et al., 2008). 

Através da análise da regressão linear é possível observar que o modelo linear é 

adequado uma vez que F calculado 4342,39 >  Fcrítico (0,05; 1,19) 4,38.                                           

 

Especificidade 

A análise busca detectar a ocorrência de eventuais picos de interferência em 
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λ408 nm, resultantes de uma possível degradação da AnB. Os resultados foram 

analisados, observando picos inesperados e pelo cálculo % de recuperação das 

amostras e Dp. Todas as análises foram realizadas em triplicata.  

Sob às condições de estresse, luz visível e congelamento por 24 h, não foram 

observadas alterações no tempo de retenção ou picos inesperados da AnB no entanto 

sugere-se que as amostras sofreram degradação, uma vez que houve diminuição na % 

de recuperação das amostras, como mostra a Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Resultados das análises de especificidade para amostra de AnB, em 

diferentes concentrações, sob diferentes condições de estresse (n=3) 

 

Condições de 

estresse 

Concentração da amostra 

(µg/mL) 

% de Recuperação 

± Dp 

 10 66,8 ± 2,9 

Luz visível por 24 h 25 30,9 ± 2,1 

 50 18,3 ± 6,2 

                     10 65,8 ± 1,5 

Congelamento por 24 h                     25 70,0 ± 1,9 

                     50 94,0 ± 5,4 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 A análise das amostras de AnB submetida à variação do pH, tanto pela adição 

de NaOH 0,5 M quanto HCl 0,5 M mostraram a formação de picos inesperados 

(Figura 8) e não foi possível a quantificação do fármaco. É provável que a molécula de 

AnB sofreu degradação formando subprodutos que interferiram na absorbância e 

consequentemente na quantificação da amostra. Observando estas análises, podemos 

dizer que o método pode ser aplicado para avaliação da AnB em testes de estabilidade, 

uma vez que é possível observar modificações no pico devido a uma provável 

degradação do fármaco. 
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Figura 8 – (A) Cromatograma da amostra de AnB (50 µg/mL) tratada com HCl 0,5M, 

por 1 h; (B) Cromatograma da amostra de AnB (50 µg/mL) tratada com NaOH 0,5M, 

por 1 h. Fase móvel: ACN:AA 0,5% - 70:30 (v/v), λ408 nm, fluxo de 0,9 mL/min à 

25°C 

 

A 

B 

Fonte: cromatogramas extraídos do software do equipamento. 

Além das análises sob condições de estresse, foram analisados alguns 

componentes que estão presentes nas NPs, SAB e PS-80, quanto ao tempo de retenção 
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e características do cromatograma, para avaliar possíveis interferências na detecção da 

AnB. Segundo a Figura 9, observamos que a SAB e o PS-80 1% (v/v) não formam 

picos durante o tempo de corrida para análise da AnB nas condições cromatográficas 

padronizadas, portanto não são interferentes para a sua quantificação nas amostras. 

 

Figura 9 – (A) Cromatograma da amostra de SAB; (B) Cromatograma da amostra de 

PS-80 1% (v/v). Fase móvel: ACN:AA 0,5% -70:30 (v/v), λ408 nm, fluxo de 0,9 

mL/min à 25°C 

 

A 

B 

Fonte: cromatogramas extraídos do software do equipamento. 

 

Sendo assim, podemos considerar o método como potencialmente específico, 

uma vez que nas análises não se observou espectros de interferência seja analisando a 

qualidade e intensidade dos picos ou o tempo de retenção do AnB. 
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Exatidão 

Observando os resultados (Tabela 2) podemos afirmar que o método é exato, 

uma vez que está dentro dos parâmetros de aceitação propostos pela Anvisa, 

compreendido entre 95 a 105% de recuperação (ANVISA, 2003).  

 

Tabela 2 – Resultados das análises de exatidão para AnB, em diferentes concentrações 

(n=3) 

 

Solução padrão 

(µg/mL) 

% Recuperação ± Dp 

10 95,8 ± 2,1 

25 97,8 ± 2,3 

50 100,3 ± 0,7 

Fonte: elaborado pela autora. 

            

Precisão  

Os resultados obtidos, expressos na Tabela 3, mostram que o método é preciso, 

uma vez que os valores do DPR são menores que 5%, parâmetro de critério da Anvisa 

(ANVISA, 2003). 

 

 

Tabela 3 – Resultados das análises de precisão intra-corrida e inter-corrida para AnB, 

em diferentes concentrações 

 

(continua) 

Dias Solução padrão  

(µg/mL) 

Média da concentração  

(µg/mL) ± Dp 

DPR  

(%) 

  Análise Intra-corrida  

 10 9,6 ± 0,2 2,1 

Dia 1 25 24,4 ± 0,5 2,2 

 50 50,2 ± 0,3 0,7 
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   (conclusão) 

Dias Solução padrão  

(µg/mL) 

Média da concentração  

(µg/mL) ± Dp 

DPR  

(%) 

  Análise Inter-corrida  

 10 9,6 ± 0,2 2,1 

Dia 1 25 24,4 ± 0,5 2,2 

 50 50,2 ± 0,3 0,7 

 10 10,4 ± 0,5 4,8 

Dia 2 25 26,7 ± 1,1 3,9 

 50 53,7 ± 2,6 4,9 

 10 10,3 ± 0,5 4,7 

Dia 3 25 25,7 ± 0,8 3,1 

 50 51,5 ± 2,6 4,9 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Robustez  

Como demonstrado na Tabela 4, o método se apresenta robusto nestas 

alterações dos parâmetros cromatográficos, uma vez que o DPR foi menor que 5% 

(ANVISA, 2003).  

 

Tabela 4 – Resultados das análises de robustez para amostras de AnB, em diferentes 

concentrações e diferentes modificações nos parâmetros proporção da fase móvel, 

fluxo de vazão da fase móvel e temperatura de corrida 

(continua) 

Parâmetros 

modificados 

Solução 

padrão 

(µg/mL) 

% 

Recuperação ± 

Dp 

DPR 

(%) 

 10 97,5 ± 4,8 4,9 

ACN:AA 0.5% 

(75:25) 

25 97,2 ± 4,7 4,8 

 50 97,9 ± 4,5 4,6 
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(conclusão) 

 10 98,1 ± 2,9 3,0 

ACN:AA 0.5% 

(65:35) 

25 98,5 ± 2,0 2,0 

 50 100,4 ± 0,8 0,8 

 10 102,9 ± 5,1 4,9 

0,7 mL/min 25 102,1 ± 4,0 3,9 

 50 101,9 ± 3,6 3,6 

 10 99,1 ± 3,4 3,4 

1,00 mL/min 25 99,7 ± 4,3 4,3 

 50 102,6 ± 2,6 2,5 

 10 100,4 ± 4,9 4,9 

30°C 25 100,6 ± 4,4 4,4 

 50 102,2 ± 1,6 1,6 

 10 100,1 ± 3,1 3,0 

22°C 25 99,8 ± 3,9 3,9 

 50 99,8 ± 1,2 1,2 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Limite de detecção (LD) e Limite de quantificação (LQ) 

 

O LD foi de 0,02 µg/mL e o LQ foi de 0,05 µg/mL. Os valores encontrados 

demonstram a sensibilidade do método e confiabilidade para análises de concentrações 

baixas da AnB. 

 

6.2. OBTENÇÃO DE NPs CONTENDO AnB 

  

As nanopartículas foram obtidas pelo método de coacervação (Depósito da 

Patente BR 10 2017 010928 3). Este método foi otimizado modificando parâmetros 

diferentes, como a concentração de AnB e SAB, volume de etanol, velocidade de 

agitação, velocidade de gotejamento e quantidade de glutaraldeído. As nanopartículas 

exibiram tamanho reduzido e distribuição de tamanho uniforme, alto potencial zeta e 

excelente eficiência de encapsulação, como demonstrado na Tabela 5.  
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Tabela 5 – Diâmetro médio, potencial zeta, índice de polidispersão e EE das NP SAB-

PS-80/AnB. Os resultados estão expressos como média ± Dp (n=3) 

 

    Diâmetro 

Médio ± Dp      

      (nm) 

     Potencial      

    Zeta ± Dp   

       (mV) 

Índice de 

Polidispersão ± Dp 

  EE ± Dp     

      (%) 

 

   184 ± 5 

 

 

-38 ± 0,7 

 

     0,25 ± 0,06 

 

     93 ± 1 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

As imagens de MEV-FEG (Figura 10) corroboraram com estas análises, 

mostrando NPs com tamanho abaixo de 200 nm, distribuição homogênea, superfície 

lisa e formato esférico. 

 

 

 

          Figura 10 – Micrografias das NP SAB-PS-80/AnB observadas por MEV-FEG 

 

 

Fonte: Micrografias extraídas do software do equipamento. 
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         As características físico-químicas como tamanho, carga superficial e morfologia 

podem influenciar o perfil farmacocinético das nanopartículas. As nanopartículas com 

diâmetro reduzido (< 300 nm) apresentam maior capacidade de transpor as barreiras 

biológicas e ampla área superficial, proporcionando maior interação com outros 

componentes biológicos. O potencial zeta reflete a estabilidade física da suspensão 

coloidal no qual, nanopartículas com alto potencial zeta apresentam um aumento nas 

forças repulsivas, confirmando uma redução na formação de agregados. Além disso, 

no ambiente in vivo, as nanopartículas carregadas são capazes de confundir o sistema 

fagocítico mononuclear, permitindo que o fármaco seja transportado mais facilmente 

para o seu local de ação (ALEXIS et al., 2008; MAINARDES et al., 2009; JAIN & 

KUMAR, 2010; EMAMI & KAZEMALI, 2016). 

 Comparando as NPs desenvolvidas neste trabalho com outros estudos, 

podemos observar que o nanosistema obtido apresenta maior EE quando utilizados 

outros polímeros ou metodologias de obtenção. Como evidenciamos no trabalho de 

Casa e colaboradores (2015b) no qual as NPs de PLA contendo AnB tiveram uma EE 

de aproximadamente 70% tal como no estudo de Xu e colaboradores (2011) em que as 

NPs de polibutilcianoacrilato revestidas com PS-80 contendo AnB obtiveram apenas 

56% de EE. Em ambos trabalhos foram utilizados a metodologia de emulsificação- 

evaporação/solvente. Ressalta-se que a metodologia aplicada neste trabalho 

(coacervação) apresenta menor risco de toxicidade uma vez que não utiliza solventes 

orgânicos.  No entanto, em outro estudo utilizando mesmo polímero (SAB) e o mesmo 

método de obtenção (coacervação) demonstraram uma EE de 83% ainda assim, 

inferior às exibidas neste estudo (CASA et al., 2015a). 

  

6.3. PERFIL DE LIBERAÇÃO IN VITRO 

 

  O perfil de liberação do fármaco para uma solução é essencial para avaliar a 

sua biodisponibilidade. Concomitante a liberação do fármaco da sua forma 

farmacêutica ocorre a sua absorção pelos tecidos, quando in vivo, não promovendo a 

saturação do meio de forma a não interferir na sua liberação. Dessa forma, 

anteriormente a avaliação do perfil de liberação in vitro, se faz necessário a 

padronização das condições sink, afim de garantir que os parâmetros in vitro sejam 

similares aos parâmetros fisiológicos. Sob condições sink, a concentração do fármaco 

no meio dissolutor não pode ultrapassar 10% da concentração de saturação deste 
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fármaco. Com base nas análises, foi observado que a solução PBS (pH 7,4 50mM) 

com PS-80, nas duas concentrações (2,5 e 5%), não se mostraram adequados uma vez 

que não foi possível quantificar concentrações significativas da AnB nestes meios. No 

entanto, quando utilizado o tensoativo DDS, observa-se que o meio apresentou uma 

melhor solubilidade da AnB, sendo a solução PBS (pH 7,4 50 mM) com 5% DDS 

mais adequado para análise do perfil de liberação uma vez que, a concentração 

solubilizada da AnB foi superior à solução PBS (pH 7,4 50 mM) com 2,5% DDS, 

4774,7 ± 0,2 µg/mL e 2055 ± 0,1µg/mL, respectivamente. 

A Figura 11, mostra o perfil de liberação in vitro da AnB a partir de 

nanopartículas durante 120 h de ensaio. Verificou-se um prolongamento da liberação 

do fármaco, caracterizado por um perfil de liberação bifásica. Uma liberação rápida 

inicial, caracterizada como efeito burst, foi evidenciada em 1 h, no qual cerca de 22% 

da AnB foi liberado das NPs. Este efeito burst foi seguido por uma taxa de liberação 

lenta e prolongada até 120 h, no qual cerca de 35% da AnB foi liberada. Este perfil 

muito sustentado sugere a influência do processo de reticulação com glutaraldeído e 

do processo de revestimento com PS-80 sobre a rede polimérica. No entanto, em 

condições in vivo, espera-se uma liberação de drogas mais rápida, uma vez que é 

influenciada por inúmeros sistemas enzimáticos (FONSECA et al., 2017). Resultados 

semelhantes foram demonstrados em outros trabalhos (CASA et al., 2015; CASA et 

al., 2015; SOUZA et al., 2015). 

 

Figura 11 – Perfil de liberação in vitro da AnB a partir da NP SAB-PS-80/AnB, em 

solução tampão PBS (50 mM, pH 7,4), contendo 5% DDC, à 37°C, sob agitação 150 

rpm 
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Fonte: elaborado pela autora. 

 

        Os dados obtidos pelo perfil de liberação foram aplicados em modelos 

matemáticos para determinar o modelo cinético correspondente ao mecanismo de 

liberação. Os resultados mostraram que o melhor modelo que se adapta é o modelo de 

segunda ordem (R2 = 0.9911). Neste modelo, a versão AnB é guiada por duas 

constantes cinéticas, α (0.4164 k/h-1) com uma taxa de dissolução rápida e β (1.12 x 

10-18 k/h-1) com uma taxa de liberação mais lenta. Quando em solução, as cadeias de 

polímero tornaram-se relaxadas, permitindo que certa quantidade de solvente penetre 

nas partículas, culminando na difusão da AnB para o meio externo. A difusão de AnB 

a partir de nanopartículas esféricas e o relaxamento do polímero determinam o tipo de 

mecanismo de liberação que está sendo seguido. O modelo de Korsmeyer-Peppas 

sugeriu a difusão de Fickian como mecanismo de liberação, uma vez que o expoente 

de liberação (n) foi < 0.45 (0.072) (MAHOBIA et al., 2016). 

 
 

6.4. DETERMINAÇÃO DO ESTADO DE AGREGAÇÃO DE AnB 

 

O estado de agregação molecular de AnB foi determinado pela absorção de 

UV e os resultados estão presentes na Figura 12. O espectro de UV de AnB em 

DMSO: PBS (50 mM, pH 7,4; 10:90, v/v) (Figura 12A) mostrou uma maior banda de 

absorção com um pico a 337 nm, seguido de picos com intensidade diminuída a 365, 

385 e 408 nm, característica da forma agregada oligomérica (SERRANO et al., 2013; 

JAIN & KUMAR, 2010). Os espectros de AnB em orgânicos polares (Figura 12C) 
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mostraram quatro bandas em 344-350 (I), 363-368 (II), 383-388 (III) e 406-412 nm 

(IV), características de forma monomérica (SERAFIM et al., 2016). Observando os 

espectros de NP SAB-PS-80/AnB em PBS (50 mM, pH 7,4) (Figura 12B), foi exibido 

um padrão de absorção característico da forma monomérica, que evidencia picos em 

387 e 411 nm e picos menos intensos em o intervalo 360-370 nm e também a ausência 

da banda em 337 nm. A seletividade para membranas de células de fungos depende do 

estado de agregação de AnB, uma vez que as formas agregadas são capazes de abrir 

canais em membranas contendo colesterol, induzindo citotoxicidade em células 

humanas, enquanto as formas monoméricas são seletivas para membranas contendo 

ergosterol (SERRANO et al., 2013). Sendo assim, a NP SAB-PS-80/AnB apresentou 

um estado monomérico de agregação e pode representar maior seletividade fúngica e 

redução da citotoxicidade para células de mamíferos. Outros estudos apresentaram 

resultados semelhantes (CASA et al., 2015a; CASA et al., 2015b; SERAFIM et al., 

2016; ESPADA et al., 2008; SERRANO et al., 2013). 

 

Figura 12 – Espectros de absorção UV-vis (450-320 nm) representando os estados de 

agregação da AnB, (A) AnB livre em DMSO:tampão PBS 50 mM, pH 7,4 (10:90); (B) 

NP SAB-PS-80/AnB em tampão PBS 50 mM, pH 7,4 (1:5); (C) AnB livre em 

DMSO:MEOH (1:1) 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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6.5. DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

 

A análise DRX contribui para avaliar se a interação entre fármaco e polímero 

nos sistemas de NPs pode influenciar o estado físico dos compostos. A AnB apresenta 

na forma cristalina uma baixa solubilidade em solução aquosa. Sua incorporação na 

NP pode induzir a formação de um estado físico amorfo que poderia contribuir para o 

aumento da solubilidade da droga e conseqüentemente influenciar sua 

biodisponibilidade (PRADO & ROCHA, 2015). A curva DRX de AnB (Figura 13A) 

mostra picos de alta intensidade na faixa de 100 a 500 ɵ. Resultados semelhantes são 

observados em outros trabalhos confirmando a natureza cristalina do fármaco 

(CARRARO et al., 2017; ZU et al., 2014). A curva DRX da NP branca (sem AnB) 

(Figura 13B) mostra a ausência completa de picos de alta intensidade de AnB, 

caracterizando o estado amorfo. E, finalmente, na curva DRX de NP SAB-PS-80/AnB 

(Figura 13C), aparecem alguns picos cristalinos de muito baixa intensidade, mas perfil 

amorfo é mantido. 

 

Figura 13 – Difratogramas de (A) AnB livre; (B) NP branca e (C) NP SAB-PS-

80/AnB. 

 

 

Fonte: Difratogramas extraídos do software do equipamento. 
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6.6. ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO COM 

TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) 

 

A análise FTIR foi avaliada para investigar a interação entre AnB e SAB em 

nanopartículas. Os resultados são mostrados na Figura 14. Os espectros de AnB 

(Figura 14A) apresentam picos característicos de absorção do grupo OH (≈3381 cm-1), 

estiramento CH de compostos insaturados (≈ 2927 cm-1), estiramento do grupo C = O 

e deformação axial de NH2 (≈ 1696 cm-1), estiramento C = C (≈ 1563 cm-1); 

deformação angular de CH (≈ 1399 cm-1), estiramento do grupo C = O (≈1200 - 1080 

cm-1), deformação angular de CH (trans) (≈ 1013 cm-1) e deformação angular de CH 

(piranose vibração do anel) (≈ 856 cm-1) (SOUZA et al., 2015). Os espectros de NP 

vazia (Figura 14B) mostraram bandas de SAB tais como estiramento N-H (≈3280 cm-

1), estiramento N-H de íon livre NH3 + (≈ 2970 cm-1), estiramento do grupo C = O (≈ 

1643 cm-1), estiramento do grupo C-N e vibrações das ligações N-H (≈1515 cm-1), 

bandas do grupo CH2 (≈ 1392 cm-1) e estiramento do grupo C-N e bandas N-H (≈ 

1260 cm-1). Comparando os espectros de NP SAB-PS-80/AnB (Figura 14C) com o de 

AnB (Figura 14A) e NP branca (Figura 14B), observa-se características químicas 

semelhantes, sugerindo que a integridade da estrutura química da AnB e SAB não foi 

afetada após o processo de obtenção de nanopartículas. No entanto, não é evidente no 

espectro NP SAB-PS-80/AnB (Figura 14C), bandas de estiramento do grupo C = O 

(≈1200 - 1080 cm-1) e deformação angular de CH (vibração do anel de piranose) (856 

cm-1) apresenta em espectros de AnB (Figura 14A), bem como estiramento do grupo 

C-N e bandas do grupo N-H (≈1260 cm-1) apresenta em espectros de NP vazia (Figura 

14B). Estes resultados podem ser atribuídos à ligação cruzada entre grupos amino de 

SAB e grupo carbonila de AnB (BRONZE-UHLE et al., 2017; SINGH et al., 2017). 
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Figura 14 – Espectros de FTIR da (A) AnB, (B) NP branca e (C) NP SAB-PS-

80-AnB 

 

Fonte: Espectros extraídos do software do equipamento. 

 

6.7. CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) E 

TERMOGRAVIMETRIA (TG) 

 

A análise DSC/TG foi utilizada para demonstrar a natureza cristalina ou 

amorfa das nanopartículas e seu comportamento térmico. Na Figura 15 são exibidos o 

termograma do DSC/TG do AnB (15A), NP em branco (15B) e NP SAB-PS-80/AnB 

(15C). O termograma do AnB (15A) mostrou dois picos endotérmicos, um entre a 

faixa de 75 a 100°C, com uma perda de massa ≈ 5%, devido à água absorvida e outra 

entre o intervalo de 200 a 225°C, com uma perda de massa ≈ 15%, corroborando com 

outros estudos (AL-QUADEIB et al., 2014). No termograma do NP em branco (15B) 

observa-se um pico endotérmico na faixa de 50 a 75°C correspondendo à desnaturação 

de SAB com ≈ 5% de perda de massa. Curvas semelhantes foram observadas para 

outros autores (FONSECA et al., 2017; SINGH et al., 2017). No termograma do NP 

SAB-PS-80/AnB (15C) pode-se observar a ausência de picos endotérmicos na região 

de fusão do fármaco e perda de massa significativa acima de 300°C. Este resultado 
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sugere a perda da natureza cristalina do fármaco e formação de um estado amorfo 

devido à dispersão do AnB na nanoestrutura, apoiando os resultados de FTIR e DRX. 

 

Figura 15 – Curvas do DSC/TG  da (A) AnB livre, (B) NP branca e (C) NP SAB-

PS-80/AnB 

 

 

Fonte: Curvas extraídas do equipamento. 

 

6.8. DETERMINAÇÃO DO PS-80 ADSORVIDO ÀS NPs 

 

O transporte de fármacos para o SNC é bastante limitado, uma vez que este 

sistema possui membranas com características particulares (BHE) que garantem a sua 

proteção.  Além da utilização de sistemas nanoestruturados, o revestimento destes 

sistemas com moléculas surfactantes não-iônicos têm se mostrado promissor como 
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carreadores de fármacos para o cérebro (CHENG et al., 2014). Dentre os surfactantes, 

o PS-80 vem se tornando cada vez mais relevante (LI, 2012). 

Para garantir a eficiência do revestimento pelo PS-80 das NPs contendo AnB e 

poder atribuir com a sua atividade antifúngica no cérebro (estudos in vivo) foi 

padronizada uma metodologia para a quantificação indireta do PS-80 remanscente no 

sobrenadante, após o processo de ultracentrifugação das NPs, ou seja, determinar a 

concentração de tensoativo que não ficou adsorvido à superfície das NPs. 

Para a quantificação do PS-80 foi elaborada uma curva analítica, variando a 

concentração do PS-80 (0,01 – 0,5%). Observando a curva analítica (Figura 16), 

evidenciamos que coeficiente de correlação (r), foi de 0,9961, permitindo estimar a 

qualidade da curva e sua linearidade, uma vez que o ideal é que o valor de r seja 

próximo a 1, indicando menor dispersão dos pontos analisados e maior confiabilidade 

na quantificação das amostras (ANVISA, 2003). 

 

Figura 16 - Curva analítica do PS-80, em espectrofotômetro (λ510 nm). Equação da 

reta: y = 1,2275 X + 0,0207 (r =0,9961) 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 Através da equação da reta foi determinado quanto de PS-80 permaneceu em 

solução no sobrenadante e, utilizando a Eq. (3) descrito no tópico 5.11 foi possível 

definir a concentração de PS-80 que ficou adsorvida às NPs. Sendo assim, foi 

evidenciado que da solução total, contendo 1%, de PS-80, 0,75 ± 0,04% ficou 

adsorvido à NP, confirmando o potencial para a liberação sítio-específica do 

nanosistema desenvolvido. Um trabalho conduzido por Ren e colaboradores (2009) 
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demonstraram a influência do revestimento pelo PS-80 em NPs de PLA contendo 

AnB, a qual após 7 dias de tratamento apresentou redução significativa na contagem 

de colônias de C. neoformans no cérebro, evidenciando que a presença de PS-80 

adsorvido à superfície das NPs possibilitam o seu transporte através da BHE. 

 

6.9. ESTABILIDADE DE ESTOCAGEM 

 

O estudo da estabilidade das NPs permite uma avaliação da capacidade do 

nanosistema desenvolvido em manter as características físico-químicas durante um 

período pré-determinado. Para avaliar a estabilidade das NPs em solução foram 

avaliados os parâmetros de diâmetro médio (nm), índice de polidispersão e potencial 

zeta (-mKv). Todos os paramêtros foram avaliados em triplicada a cada 7 dias de 

estocagem. As amostras mantidas em ambiente tanto em solução aquosa quanto em 

SAC 5% não se mostraram estáveis pois precipitaram em apenas uma semana de 

observação e seu diâmetro médio ultrapassou o tamanho de 1 µM, sendo assim 

desconsideradas os resultados dos outros parâmetros. Da mesma forma, as NPs 

conservadas em condições de congelamento em solução aquosa (todas as semanas) 

apresentaram resultados semelhantes e, portanto, descartadas do estudo por não 

sustentarem a premissa de que para ser classificada como nanopartícula, na área 

farmacêutica, devem apresentar entre 10 -1000 nm (KREUTER, 2007). No entanto, os 

resultados referentes às NPs armazenadas sob condições de refrigeração (solução 

aquosa e solução SAC 5%) e de congelamento (solução SAC 5%) se revelaram 

satisfatórios e estão dispostos na Figura 17.  

Observando o estudo de estabilidade sobre as medidas do diâmetro médio 

(Figura 13A), as NPs armazenadas sob condições de refrigeração tanto em solução 

aquosa quanto em SAC 5% permanceram estáveis por 2 semanas, uma vez que mesmo 

apresentando diferença estatística, quando comparado a primeira semana a segunda, o 

diâmetro médio subsistiu < 300 nm. O mesmo não pode ser constatado em relação as 

NPs em solução aquosa na terceira semana, o qual apresentou diâmetro médio três 

vezes superior às semanas anteriores. Sabe-se que o diâmetro das NPs é muito 

relevante para os parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos uma vez que, NPs 

menores são mais facilmente camufladas ao sistema fagocitário, contribuindo para a 

sua biodisponibilidade, além de influenciar diretamente na sua permeabilidade 

tecidual de forma a favorecer sua atividade terapêutica (EMAMI & KAZEMALI, 



67 

 

2016). Os resultados evidenciados pelo condicionamento em temperatura de 

congelamento em solução SAC 5% foram os mais promissores, permanecendo 

estáveis até a quarta semana, o qual mesmo com diferenças estatísticas quando 

comparados as amostras entre as semanas, o diâmetro médio se manteve < 350 nm.  

 

Figura 17 – Gráfico representativo da estabilidade das NP SAB-PS-80/AnB, segundo 

os parâmetros físico-químicos diâmetro médio (A), índice de polidispersão (B) e 

potencial zeta (C) em diferentes condições de temperatura, refrigeração (5°C) (solução 

aquosa e solução SAC 5%) e congelamento (- 5°C) (solução SAC  5%) 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Nas análises do índice de polidispersão, como mostra Figura 13B, não 

apresentaram diferenças significativas quando comparados, ao longo das quatro 

semanas, as diferentes condições de armazenamento e as diferentes soluções, 

mantendo a variação entre 0,25 e 0,28. O índice de polidispersão considera a 

uniformidade do sistema nanoestruturado, o qual mesmo apresentando diferenças 

entre os diâmetros médios dos diferentes tratamentos ao longo do tempo, não reflete 

na homogeneidade do sistema (KHAYATA et al., 2012). 

Por fim, nas análises do potencial zeta (Figura 13C), nota-se que todos os 

tratamentos para acondicionamento das NPs demonstraram uma redução do potencial 

zeta ao longo do tempo quando comparados ao tempo zero. No entanto, mesmo a 

redução sendo significativa, o potencial zeta se mantém satisfatório, variando entre -20 

a -29 mV, o qual não contribui para formação de agregados corroborando com os 

resultados do índice de polidispersão que confirmam a uniformidade do sistema. A 

estabilidade do potencial zeta em formulações corrobram tanto para desenvolver NPs 

com menores riscos de toxicidade como sistemas que apresentam boa estabilidade ao 

longo do tempo (WU et al., 2011). 

O estudo da estabilidade em sistemas nanoestruturados tem sido um desafio a 

fim de contribuir para o desenvolvimento em escala industrial, buscando a otimização 

da formulação a fim de obter sistemas com maior estabilidade que garantam maior 

segurança e eficácia terapêutica. 

 

6.10. AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE IN VITRO SOBRE 

ERIT´RÓCITOS 

 

A análise de citotoxicidade em relação aos eritrócitos é um parâmetro 

importante para investigar a segurança e a hemocompatibilidade das nanopartículas 

(DAROLE et al., 2008; DIAZ et al., 2015; FOO et al., 2017; MAHOBIA et al., 2016).  

Os resultados foram expressos em percentagem de hemólise e são apresentados na 

Tabela 6. Todas as amostras foram comparadas com 100% de hemólise induzidas pela 

água. AnB livre e AnB comercial (desoxicolato) induziram uma hemólise 

concentração-dependente. Em contraste, ambas as concentrações de NP SAB-PS-

80/AnB foram capazes de inibir 100% de hemólise no mesmo período de incubação 

(24 h). Controles (solventes, SAB, PS-80 e NP branca) não apresentaram hemólise. 
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Existe uma relação direta entre o status de agregação de AnB e sua toxicidade, uma 

vez que apenas formas agregadas são capazes de interagir com esteróides nas 

membranas celulares e induzirem citotoxicidade (DAMASCENO et al., 2012). Neste 

estudo, mostramos que as NPs foram capazes de reduzir as formas agregadas de AnB, 

contribuindo assim para a ausência de toxicidade em relação aos eritrócitos. A 

ausência de hemólise também pode ser devido à liberação prolongada de AnB das 

NPs. 

 

Tabela 6-Porcentagem de hemólise induzido por NP SAB-PS-80/AnB durante 24 h à 

37°C. AnB livre (25 e 12,5 µg/mL); AnB comercial (desoxicolato) (25 e 12,5 µg/mL) 

and NP SAB-PS-80/AnB (25 e 12,5 µg/mL). Os resultados estão expressos em média 

± Dp (n=3). A análise estatística foi avaliada através da ANOVA e pós-teste Tuckey 

(p < 005) 

 

Amostras   Porcentagem de Hemólise 

AnB (25µg/mL) 72 ± 8 a 

AnB (12,5 µg/mL) 30 ± 6 b 

AnB (desoxicolato) (25 µg/mL) 52 ± 4 c 

AmB (desoxicolato) (12,5 µg/mL) 25 ± 2 d 

NP SAB-PS-80/AnB (25 µg/mL) 0 e 

NP SAB-PS-80/AnB (12,5 µg/mL) 0 e 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

6.11. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA IN VITRO 

 

A atividade antifúngica do NP SAB -PS-80/AnB foi avaliada contra a cepa 

ATCC 14116 de Cryptococcus neoformans. O teste foi conduzido para verificar a 

influência do processo de nanoencapsulação sobre a susceptibilidade antifúngica a 

AnB e para comparar a atividade antifúngica de nanopartículas com o AnB livre e 

comercial AnB (desoxicolato). A CIM foi determinada pela menor concentração capaz 

de inibir o crescimento de Cryptococcus neoformans, após incubação a 35°C durante 

48 h e os resultados estão apresentados na Tabela 7.  
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Tabela 7- CIM da AnB livre, AnB comercial (desoxicolato) e NP SAB-PS-80/AnB 

contra cepas de Cryptococcus neoformans (ATCC 14116) (n=3) 

 

Amostras CIM (µg/mL) 

AnB 0,05 

AnB (desoxicolato) 0,05 

NP SAB-PS-80/AnB 1,0 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Observa-se que a CIM de NPs carregadas com AnB foi 20 vezes maior que ao 

fármaco livre ou comercial. Provavelmente, se deve à liberação da AnB muito 

sustentada das NPs (ESPADA et al., 2008; NEUMANN et al., 2013). No entanto, 

mesmo as NPs apresentando maior CIM, o Cryptococcus neoformans foi suscetível à 

formulação, uma vez que cepas quando resistentes apresentam CIM > 2 μg/mL. 

Ressalta-se, que as NPs SAB-PS-80/AnB não apresentaram toxicidade sobre 

eritrócitos, o que contribui significativamente para a possibilidade de um ajuste de 

doses a fim de garantir a eficácia terapêutica sem acarretar em riscos aos pacientes. 

Na Tabela 8 estão apresentados os resultados da contagem de colônias após 48 h 

de incubação, confirmando a atividade fungicida de NPs carregadas com AnB, no qual 

as concentrações acima de 1,0 μg/mL inibiram o crescimento de colônias fúngicas 

enquanto as concentrações abaixo de 0,5 μg/mL não apresentaram resultados 

significativos quando comparados aos controles. Sendo assim, podemos concluir que o 

sistema apresenta potencial como carreador de AnB para tratamento de infecções 

fúngicas por C. neoformans.  
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Tabela 8- Efeito da AnB livre, AnB comercial (desoxicolato) e NP SAB-PS-80/AnB 

sobre o crescimento unidades formadoras de colônia (UFC) do Cryptococcus 

neoformans (ATCC 14116) em placas contendo ágar Saboraud. As UFC foram 

avaliadas após incubação à 35°C por 48 h. Os resultados estão expressos em média ± 

Dp (n=3). A análises estatística foi avaliada através da ANOVA pós-teste de Tuckey 

(p < 0.05) 

 

Amostras UFC (103/mL) 

AnB (0,05 µg/mL) 0 a 

AnB (desoxicolato) (0,05 µg/mL) 0 a 

NP SAB-PS-80/AnB (5 µg/mL) 0 a 

NP SAB-PS-80/AnB (2,5 µg/mL) 0 a 

NP SAB-PS-80/AnB (1 µg/mL) 0 a 

NP SAB-PS-80/AnB (0,75 µg/mL) 7 ± 2 b 

NP SAB-PS-80/AnB (0,5 µg/mL) 13 ±  1 c 

NP SAB-PS-80/AnB (0,25 µg/mL) 12 ± 1 c 

NP SAB-PS-80/AnB (0,05 µg/mL) 12 ±  2 c 

NP branca 10 ± 2 c 

Controle positivo 11 ± 1 c 

Controle DMSO  9 ± 3 c 

Controle PBS 10 ± 2 c 

Fonte: elaborado pela autora. 
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CONCLUSÃO 

 

O método analítico validado é simples e confiável para quantificação de AnB em 

solução, se mostrando preciso, exato e específico de acordo com o preconizado pelas 

normas vigentes. As NPs SAB-PS-80/AnB foram desenvolvidas com êxito pelo 

método de coacervação e exibiram tamanho médio reduzido, morfologia esférica, 

distribuição uniforme, altos valores de potencial zeta, elevada eficiência de 

encapsulação do fármaco e adsorção do PS-80 demonstrando um potencial para 

direcionamento sítio-específico para o carreamento de AnB ao SNC. O perfil de 

liberação da AnB a partir das NPs SAB-PS-80/AnB durante 120 h de ensaio 

demonstrou um perfil cinético de segunda ordem o qual, evidencia uma liberação 

rápida inicial seguido por uma taxa de liberação lenta e prolongada regido por um 

processo de difusão. O estudo de estabilidade comprovou que as NPs SAB-PS-

80/AnB desenvolvidas permaneceram estáveis durante duas semanas quando 

armazenadas sob refrigeração em soluções aquosa e/ou SAC 5% e, durante 4 semanas 

quando armazenadas sob congelamento em solução SAC 5%, mantendo as 

características físico-químicas adequados a aplicação na área de nanotecnologia 

farmacêutica. A AnB liberada a partir das NPs SAB-PS-80/AnB apresentaram-se no 

estado monomérico de agregação, o que pode ter contribuído para a ausência de 

citotoxicidade sobre os eritrócitos. O ensaio de atividade antifúngica demonstrou a 

eficácia terapêutica das NP SAB-PS-80/AnB desenvolvidas o qual apresentaram 

capacidade de inibir efetivamente o crescimento de cepas de C. neoformans.  

Sendo assim, as NPs desenvolvidas neste trabalho apresentam potencial como 

sistema carreador AnB para ser aplicado no tratamento da infecção por C. neoformans, 

demonstrando baixa citotoxicidade, eficácia terapêutica e custo reduzido quando 

comparado às alternativas atuais, evidenciando uma alternativa tecnológica promissora 

para tratamento de infecções no SNC.  
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