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Resumo 

 
As infecções fúngicas sistêmicas estão entre as principais causas de 

mortalidade entre pacientes imunocomprometidos internados. A anfotericina B (AFB) 
é o fármaco de escolha nessas situações, pois é um antifúngico de amplo espectro. 
Apesar de sua eficácia, a AFB é utilizada somente pela via parenteral, pois 
apresenta baixa biodisponibilidade pela via oral, bem como apresenta toxicidade às 
células renais. Também possui atividade sobre o sistema imunológico e capacidade 
de formação de espécies reativas de oxigênio (EROs), o que auxilia na atividade 
antifúngica mas também na toxicidade da molécula. Neste estudo, nanopartículas de 
ácido(poli-lático-co-glicólico) (PLGA) revestidas com quitosana contendo AFB foram 
desenvolvidas e avaliadas para futura aplicação pela via oral. A escolha dos 
polímeros deu-se pela biocompatibilidade e pelas características mucoadesivas da 
quitosana. As nanopartículas foram desenvolvidas pela técnica de emulsificação-
evaporação do solvente e apresentaram diâmetro médio de 204 ± 22 nm, índice de 
polidispersão de 0,197 ± 0,01 e eficiência de encapsulação de 93,3 ± 0,4 %. O 
potencial zeta de +21 ± 0,8 mV foi compatível com a presença da quitosana na 
superfície. Os resultados dos estudos de difração de raios x e a análise térmica 
demonstraram a amorfização da AFB após nanoencapsulação e consequentemente 
uma melhora na estabilidade da molécula. O perfil de liberação in vitro mostrou-se 
prolongado e bifásico, liberando 56 % da AFB após as 120h. As nanopartículas 
foram estáveis em meios gástrico e intestinal simulados, promovendo a liberação de 
0,2 % e 1,4 % de AFB, respectivamente. Nos resultados da determinação in vitro da 
capacidade mucoadesiva observou-se que a quitosana promoveu a interação das 
nanopartículas com a mucina. As nanopartículas reduziram significativamente a 
citotoxicidade da AFB sobre eritrócitos e células Vero demonstrando compatibilidade 
com os resultados obtidos no ensaio de agregação, onde a AFB liberada do sistema 
prevalece na forma monomérica, ou seja, mais solúvel e menos tóxica. O ensaio in 
vitro de eficácia antifúngica sobre cepas de Candida spp. e Trichosporon spp. 
mostrou a ação das nanopartículas contendo AFB na redução da quantidade de 
unidades formadoras de colônias (UFC) dos fungos através da determinação da 
concentração inibitória mínima (CIM) em comparação com a AFB livre. Desta forma, 
as nanopartículas de PLGA revestidas com quitosana contendo AFB são 
promissoras alternativas para o tratamento de infecções fúngicas sistêmicas pela via 
oral. 

 
 

Palavras chave: Anfotericina B, Quitosana, Nanopartículas, Mucoadesão, 
Antifúngico, Células Vero. 
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Abstract 

Systemic fungal infections consist of the leading causes of mortality among 
hospitalized immunocompromised patients. Amphotericin B (AmB) is the drug of 
choice in these situations because it is a broad spectrum antifungal. Despite its 
effectiveness, AmB is used only through parenteral route, as it has low oral 
bioavailability, as well as renal cell toxicity. It also has activity on the immune system 
and ability to form reactive oxygen species (ROS), which assists in antifungal activity 
but also in the toxicity of the molecule. In this study, chitosan-coated (poly-lactic-co-
glycolic) acid (PLGA) nanoparticles containing AmB were developed and evaluated 
for oral application. The choice of polymers was due to the biocompatibility and the 
mucoadhesive characteristics of chitosan. The nanoparticles were developed by the 
emulsion-solvent evaporation method and had a mean diameter of 204 ± 22 nm, a 
polydispersion index of 0.197 ± 0.01 and an encapsulation efficiency of 93.3 ± 0.4 %. 
The zeta potential of +21 ± 0.8 mV was compatible with the presence of chitosan on 
the surface. The results of X-ray diffraction studies and thermal analysis 
demonstrated amorphization of AmB after nanoencapsulation and consequently an 
improvement in stability of the molecule. The in vitro release profile was prolonged 
and biphasic, releasing 56 % of AmB after 120h. The nanoparticles were stable in 
simulated gastric and intestinal media, promoting an AmB release of 0.2 % and 
1.4 %, respectively. In the results of the in vitro determination of the mucoadhesive 
capacity it was observed that the chitosan promoted the interaction of the 
nanoparticles with mucin. The nanoparticles reduced significantly the AmB 
cytotoxicity on erythrocytes and Vero cells demonstrating compatibility with the 
results obtained in the aggregation assay, where AmB released from the system 
prevails in the monomeric state, that is, more soluble and less toxic form. The in vitro 
assay of antifungal efficacy on strains of Candida spp. and Trichosporon spp. 
showed the action of the nanoparticles containing AmB in reducing the amount of 
fungal colony forming units (CFU) by determining the minimum inhibitory 
concentration (MIC) compared to the free AmB. Thus, AmB chitosan-coated PLGA 
nanoparticles are promising alternative for the treatment of systemic fungal infections 
by the oral route. 

 
 
 

Key words: Amphotericin B, Chitosan, Nanoparticles, Mucoadhesion, Antifungal, 
Vero cells. 
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1. INTRODUÇÃO 

As Infecções fúngicas invasivas (provocadas em parte por ação de 

microrganismos comensais, dependendo da condição clínica no hospedeiro) são um 

grande problema relacionado ao aumento da morbidade e mortalidade de diversos 

tipos de pacientes, entre os quais os imunocomprometidos, transplantados, 

pacientes pediátricos, pacientes que se encontram em tratamento onco-

hematológico, além de pacientes em estado crítico de um modo geral e que 

possuam comorbidades (VAN DER MEER et al., 2010; AGUADO et al., 2011; 

CUERVO et al., 2018). Um dos principais causadores destas infecções são fungos 

pertencentes ao gênero Candida, sendo a espécie Candida albicans a mais 

envolvida (PAPPAS et al., 2009; COLOMBO et al., 2013). 

Um dos principais fármacos utilizados para o tratamento das infecções fúngicas 

sistêmicas é a anfotericina B (AFB), uma molécula da classe dos polienos que 

apresenta eficácia perante infecções causadas por C. albicans e diversas outras 

espécies de fungos. Porém, a AFB possui diversos efeitos adversos e tóxicos, 

dentre os quais, a nefrotoxicidade se destaca de maneira considerável, provocando 

a redução da função renal do paciente em tratamento (BELLMANN e 

SMUSZKIEWICZ, 2017). 

A nanotecnologia tem sido aplicada como alternativa para a redução dos 

efeitos tóxicos da AFB. Alguns produtos de base lipídica (lipossomas, micelas) 

encontram-se aprovados para uso humano e comercializados, apresentando bons 

resultados, porém, sem eliminar completamente a toxicidade da AFB, de modo 

especial a nefrotoxicidade, além de continuarem sendo aplicados pela via parenteral 

(HAMILL, 2013). Como forma de superar essas desvantagens, estudos mostram a 

utilização de polímeros biodegradáveis na produção das nanopartículas carreadoras 

de AFB, pois os mesmos não se acumulam em células normais e garantem melhor 

estabilidade do fármaco com menor toxicidade (JAIN et al., 2018; KRISHNAN et al., 

2018; PALMA et al., 2018; YANG et al., 2018a; YANG et al., 2018b). Os polímeros 

podem ser sintéticos, como o poli (ácido lático-co-glicólico) (PLGA), poli (ácido lático) 

(PLA), poli (ε-caprolactona) (PCL), entre outros, ou naturais, como a quitosana, 

alginato, albumina e gelatina (BANIK, FATTAHI e BROWN, 2016). 
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A associação entre polímeros biodegradáveis sintéticos e naturais demonstra 

excelentes resultados no desenvolvimento de nanopartículas carreadoras de 

fármacos (ALQAHTANI et al., 2015; AL-NEMRAWI et al., 2018), incluindo a AFB, 

com destaque para a sua aplicação oral (SERRANO e LALATSA, 2017). 

O PLGA é muito utilizado na obtenção de nanopartículas por importantes 

fatores, como a sua biocompatibilidade e biodegradabilidae, capacidade de 

encapsular fármacos hidrofílicos e hidrofóbicos, capacidade de promover liberação 

sustentada do fármaco, habilidade de direcionamento para local específico, caso 

tenha sua superfície modificada, possibilidade de receber revestimento, entre outros 

(SHARMA et al., 2016). A quitosana é amplamente aplicada no desenvolvimento de 

nanopartículas para uso oral, pela sua biocompatibilidade (DASH et al., 2011; LEE et 

al., 2016) e alta capacidade de mucoadesão, de maneira especial à mucina, que é a 

principal glicoproteína que compõe o muco presente em diversas partes do 

organismo humano, como trato gastrintestinal, trato respiratório, além de outras 

regiões mucosas do organismo (KUMAR, VIMAL e KUMAR, 2016). 

Baseando-se nos diversos aspectos relacionados à toxicidade da AFB nas 

formulações comerciais, justifica-se o estudo por alternativas e inovadoras formas de 

carrear e administrar a AFB. Neste trabalho desenvolveu-se nanopartículas 

poliméricas baseadas em PLGA e quitosana como carreadores de AFB para uma 

possível aplicação pela via oral, explorando as características de biocompatibilidade 

dos polímeros, além da capacidade mucoadesiva da quitosana, melhorando assim a 

estabilidade da molécula e reduzindo a toxicidade. 

As nanopartículas foram obtidas e caracterizadas quanto aos seus aspectos 

físico-químicos, bem como foram realizados estudos in vitro para avaliar sua eficácia 

e toxicidade. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Infecções fúngicas sistêmicas 

O grande aumento da morbidade e mortalidade relacionadas às infecções 

fúngicas invasivas, ocorre principalmente em pacientes criticamente enfermos, em 

especial nos pacientes imunocomprometidos (SIPSAS e KONTOYIANNIS, 2012). O 

risco existe com grande frequência para pacientes adultos internados em unidades 

de terapia intensiva (CERVERA, 2012). 

Os principais tipos de pacientes que sofrem com as infecções fúngicas 

sistêmicas são aqueles, principalmente, que estão em tratamento onco-

hematológico, os que receberam transplante de órgão sólido, pacientes em estado 

crítico além dos pacientes pediátricos, imnucomprometidos em geral (AGUADO et 

al., 2011). 

Um dos principais agentes causadores destas infecções são fungos 

pertencentes ao gênero Candida (PAPPAS et al., 2009), de maneira muito particular 

a espécie Candida albicans (COLOMBO et al., 2013), porém, outras espécies são 

importantes causadoras de doenças em humanos, entre elas: C. parapsilosis, C. 

glabrata, C. krusei e C. tropicalis (FIGUERAS et al., 2011). Estas infecções podem 

variar desde infecções mucocutâneas até infecções invasivas, que podem afetar os 

mais diversos órgãos (PAPPAS et al., 2009). 

Inúmeras espécies de Candida diferentes da C. albicans, como a C. krusei e C. 

tropicalis têm se mostrado importantes no desenvolvimento de diversas doenças que 

até certo ponto eram causadas por C. albicans (KALDAU et al., 2012). Relatos de 

candidemia causadas por C. parapsilosis em pacientes internados recebendo 

cuidados médicos por outros problemas que não as infecções fúngicas, demonstram 

uma alta mortalidade próxima a 24%, tendo como principais complicações a 

endocardite e a endoftalmite (HIRAI et al., 2014). 

Em recém-nascidos prematuros a candidíase invasiva é uma das principais 

causas de morte e de problemas neurológicos, mesmo com o tratamento sendo 

realizado de maneira adequada, onde é necessário que o fármaco chegue de 

maneira eficaz ao sistema nervoso central (SNC) (TRIPATHI, WATT e BENJAMIN, 

2012). Segundo a Sociedade Espanhola de Infectologia Pediátrica em um 

documento com recomendações publicado no ano de 2011, a mortalidade mundial 

de pacientes dentro dos primeiros 30 dias de infecção causada por diversas 



23 

 

 

espécies de Candida chega a 44%, incluindo inúmeros pacientes pediátricos 

(FIGUERAS et al., 2011). 

As infecções sistêmicas provocadas por Candida spp. apresentam alto grau de 

morbidade e mortalidade em pacientes imunocomprometidos ou com doenças 

críticas, pois muitas vezes não são diagnosticadas de maneira eficiente e precoce, o 

que facilita o desenvolvimento da infecção (CHAHOUD, KANAFANI e KANJ, 2013). 

Entretanto, outras espécies de fungos possuem papel importante nas 

estatísticas de infecções, como Cryptococcus, Trichosporon e Blastoschizomyces 

(AGUADO et al., 2011). 

Estudos realizados na China observaram muitos casos de infecções causadas 

por cepas de Cryptococcus neoformans variante grubii em pacientes de 41-50 anos 

que receberam transplante de rins e que não apresentaram sintomas clínicos 

específicos, ocorrendo a manifestação da infecção em um tempo curto após o 

transplante (YANG et al., 2014). 

Como principal fármaco utilizado no tratamento das candidíases e demais 

infecções fúngicas graves, destaca-se a anfotericina B (AFB), que é utilizada 

inclusive para o tratamento de infecções por cândidas menos comuns, com as 

causadas por C. glabrata e C. krusei (PAPPAS et al., 2009), além de apresentar 

menor resistência em comparação com outros fármacos, com apenas alguns casos 

relatados em cepas de C. glabrata (BEN-AMI, 2018). 

2.2 Anfotericina B 

A AFB, um macrolídeo que pertence à classe dos polienos, é produzida pela 

ação de um microrganismo chamado Streptomyces nodosus, (GANIS et al., 1971; 

CAFFREY et al., 2001), tendo sua estrutura proposta inicialmente no ano de 1966 

(COPE et al., 1966) (Figura 1a). 
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Figura 1: (a) Estrutura química da AFB; (b) Principais regiões ativas da molécula da AFB. Em amarelo o açúcar micosamina; 

em azul o lado polar do anel macrolídico; em vermelho a cadeia poliênica. 

(a)           (b) 

 

  

Fontes: (NCBI, 2016) e (TUTAJ et al., 2015). 

 

É a principal escolha dentre algumas substâncias utilizadas para tratamentos 

de infecções fúngicas. A AFB apresenta um amplo espectro de ação e baixa 

incidência de resistência, sobre espécies como: Aspergillus, Candida, Blastomyces, 

Coccidioides, Histoplasma, Sporothrix, Paracoccidioides, Cryptococcus, Fusarium, 

Rhodotorula e Zygomycetes, incluindo espécies de Mucor, Absidia e Rhizopus 

(SHEIKH et al., 2010; BAILLY et al., 2016; KAUR, ABHIJEET e JAIN, 2017). Outro 

uso bastante importante para a AFB é para o tratamento de leishmaniose (KHALIL et 

al., 2013). 

A AFB possui características anfipáticas, pois possui porções polares e 

apolares no anel lactônico, bem como possui carboxila ionizável e grupamentos 

amina (TORRADO et al., 2008). Destacam-se três principais partes da molécula, o 

açúcar micosamina, a porção polar do macrolídeo e a cadeia poliênica constituída 

por 7 ligações C=C (Figura 1b) (TUTAJ et al., 2015). 

Sua fórmula química é C47H73NO17 com peso molecular de 924,08 g/mol; e 

ponto de fusão de 170 °C. A solubilidade em água é 750 mg/L e em dimetilsulfóxido 

(DMSO) 30-40 mg/mL. Seu pKa é de 5,5 e 10. Na forma sólida ou em solução é 

estável por longos períodos em pH entre 4 e 10. É instável em condições de luz, 

baixo pH e exposição ao calor (SIGMA-ALDRICH, 2014; NCBI, 2016). 
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Age no sistema imune, particularmente modulando as funções dos macrófagos, 

favorecendo a produção de interleucina 1 (IL-1), fator de necrose tumoral alfa (TNF-

α), espécies reativas de oxigênio (EROs) e óxido nítrico (NO), além de regular 

funções de quimiotaxia e fagocitose (BARRATT e BRETAGNE, 2007). 

O mecanismo de ação da AFB ocorre pela formação de poros através da 

formação de complexos com o ergosterol presente na membrana celular do fungo 

(MILHAUD et al., 2002). A porção hidrofílica da molécula é projetada para dentro do 

poro e na parte externa permanece a porção hidrofóbica da AFB, sendo que o 

grupamento micosamina é necessário para a ligação com o ergosterol e colesterol 

para a formação dos canais iônicos na membrana, que permitirão o extravasamento 

de íons e metabólitos, provocando assim a morte do microrganismo e 

consequentemente a ação antifúngica (ZAIONCZ, KHALIL e MAINARDES, 2017). 

Outra ação da AFB que auxilia na atividade antifúngica é a produção de EROs 

quando em contato com diversas espécies de fungos, entre elas, C. albicans, C. 

parapsilosis, C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. neoformans e C. gattii (MESA-

ARANGO et al., 2014). 

Dentre as muitas EROs produzidas, o malonildialdeído pode ser formado pela 

oxidação da cadeia poliênica da molécula, podendo gerar aumento da toxicidade 

sobre eritrócitos (BRAJTBURG et al., 1985). Esta capacidade de auto-oxidação da 

AFB também é um fator limitante, pois gera a inativação da molécula (LAMY-

FREUND, FERREIRA e SCHREIER, 1985). 

Em contra partida, a formação destas EROs são importantes pois são 

responsáveis pela diminuição das unidades formadoras de colônia (UFC) da C. 

albicans, por exemplo (SOKOL-ANDERSON et al., 1988). Esta ação ocorre pelo 

favorecimento da lise celular pela presença das EROs produzidas pela auto-

oxidação da AFB, tendo na presença extracelular de catalase e superóxido 

dismutase (SOD) uma redução na auto-oxidação da AFB fazendo com que o 

fármaco tenha um maior tempo de ação (SOKOL-ANDERSON, BRAJTBURG e 

MEDOFF, 1986). 

A afinidade por esteróis não é exclusiva do ergosterol, pois também ocorre a 

reação com o colesterol presente nas membranas celulares dos mamíferos, 

ocasionando o aparecimento de muitos efeitos adversos e toxicidades, dentre as 

quais a nefrotoxicidade (CAFFREY et al., 2001; DEROURE et al., 2006). 
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A nefrotoxicidade destaca-se como o principal efeito tóxico da AFB, e ocorre 

provavelmente por vários mecanismos distintos, entre eles o aumento das taxas de 

creatinina, dano tubular provocando hipocalemia e hipomagnesemia, perda de 

bicarbonato e aminoácidos, vinculados com uma vasoconstrição sistêmica das 

arteríolas e túbulos renais (LANIADO-LABORÍN e CABRALES-VARGAS, 2009). 

O processo de vasoconstrição ocorre por diversas alterações associadas no 

metabolismo endotelial e através de substâncias vasoativas, tendo como efeitos a 

inibição da óxido nítrico sintase (NOs) que contribui na manutenção da contratilidade 

vascular pelo efeito vasodilatador do NO (BERDICHEVSKI, 2003). 

Já o processo de dano tubular ocorre pela interação da AFB com os 

fosfolipídios da membrana, devido à sua característica anfótera e lipofílica, 

promovendo a ruptura da estrutura celular e surgimento de poros que permitem a 

passagem de íons (Na+, K+, Mg++, entre outros). Ocorre a ativação da bomba Na+/K+ 

ATPase pela intensa entrada de Na+ e saídas de K+ e Mg++ da membrana, levando 

ao consumo de ATP em excesso, aumentando a respiração mitocondrial e o 

consumo de oxigênio, levando à depleção energética, formação de radicais livres e 

acúmulo de Ca++ intracelular levando à lesões celulares letais via necrose e 

apoptose (ZAGER, BREDL e SCHIMPF, 1992; BERDICHEVSKI, 2003). 

Sugere-se que apenas as formas agregadas da AFB formam canais nas 

membranas contendo colesterol e nos rins esta interação ocorre mais intensamente, 

sendo que a apoptose das células renais, induzida pela alteração na permeabilidade 

da membrana, é sugerida como resultante da associação da AFB com o LDL 

colesterol presente no soro e consequentemente internalizado pelas células 

tubulares renais (FUJII et al., 1997; FANOS e CATALDI, 2000; HUANG et al., 2002; 

MATSUMORI et al., 2002; KAMIŃSKI, 2014; ZAIONCZ, KHALIL e MAINARDES, 

2017). 

As principais manifestações clínicas da nefrotoxicidade induzida pela AFB são: 

insuficiência renal, perda urinária de potássio e magnésio, acidez metabólica tipo 1, 

acidose tubular renal e poliúria por diabetes insípido nefrogênica (LANIADO-

LABORÍN e CABRALES-VARGAS, 2009). 

Além da nefrotoxicidade, como efeito crônico da utilização de AFB, pode 

ocorrer o surgimento de cardiomiopatia, porém com a ressalva de existir um fator de 

predisposição para o surgimento deste problema (MOYSSAKIS et al., 2005). 

Destacam-se também efeitos colaterais como, náuseas, vômitos, calafrios, febre, 
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hipóxia e hipertensão ou hipotensão arterial, além dos efeitos hematológicos como, 

hemólise, anemia, leucopenia, trombocitopenia, hiperbilirubinemia, hiperfosfatemia, 

hipomagnesemia e hipocalemia (LANIADO-LABORÍN e CABRALES-VARGAS, 

2009). 

O fator determinante para avaliar a capacidade tóxica da AFB é o seu estado 

de auto-agregação em meio aquoso, onde podem variar inúmeros fatores como pH, 

concentração, temperatura e força iônica (ESPADA et al., 2008). 

Em meio aquoso, dependendo da sua concentração, a AFB apresenta-se sob 

uma mescla de monômeros solúveis em água (em baixa concentração) e agregados 

oligoméricos insolúveis (em concentrações maiores, porém ainda em micromolar), 

que tendem a interagir de maneiras diferentes com o esterol presente na membrana, 

provocando, desta maneira, alterações que levam à toxicidade (TORRADO et al., 

2008). A formação destes agregados pode ser facilitada pela posição e formato da 

principal ligação carbono-carbono característica da molécula em diferentes valores 

de pH e na presença dos íons Na+ e K+ em solução aquosa (GAGOŚ, ARCZEWSKA 

e GRUSZECKI, 2011). 

A ligação com o ergosterol presente na membrana fúngica ocorre através da 

forma monomérica e agregada da AFB, porém a interação com o colesterol, 

presente na membrana celular dos mamíferos, ocorre mais proeminentemente com 

a forma agregada da AFB. Esta age induzindo a perda de K+ a partir de um limiar de 

concentração exercendo desta maneira o efeito tóxico (TORRADO et al., 2008). 

Existem algumas formulações atualmente aprovadas para uso humano e 

comercializadas para o tratamento das infecções fúngicas sistêmicas e 

leishmaniose. A forma mais comum é a anfotericina na forma de dispersão micelar 

no deoxicolato de sódico, comercialmente chamada de Fungizone®. Porém, o 

sistema micelar não é homogêneo, e a AFB apresenta-se tanto na forma de 

monômeros quanto de agregados, resultando em toxicidade após certo período de 

tratamento. O Ambisome® foi posteriormente desenvolvido e consiste em vesículas 

lipossomais unilamelares pequenas, compostas de fosfatidilcolina hidrogenada de 

soja, colesterol e diesteoril fosfatidilcolina. Enquanto o Albecet® consiste em um 

complexo lipídico tipo fita formado por modificações da fosfatidilcolina e do 

fosfatidilglicerol. Essas duas formulações foram desenvolvidas na tentativa de 

reduzir a toxicidade da AFB deoxicolato, porém ainda apresentam formas agregadas 

da AFB (em menor proporção que o Fungizone®) e apresentam grande variabilidade 
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farmacocinética, além de também terem a limitação da administração pela via 

enteral, com o paciente hospitalizado (ESPADA et al., 2008; PALMA et al., 2018). 

Estudo retrospectivo feito em pacientes hospitalizados entre 2003 e 2012 

observou a incidência e o impacto da nefrotoxicidade em tratamentos realizados 

com AFB deoxicolato, AFB lipossomal e complexo lipídico de AFB, concluindo que, a 

AFB lipossomal apresenta menores taxas de nefrotoxicidade em relação às demais 

formulações (FALCI, DA ROSA e PASQUALOTTO, 2015). Os lipossomas também 

mostraram-se seguros em pacientes neonatos prematuros tratados com AFB 

lipossomal com recomendações de manter-se uma hidratação adequada e a 

ingestão de sódio (MANZONI et al., 2012). 

 Algumas modificações na molécula da AFB já foram testadas e apresentaram 

bons resultados, como a conjugação da molécula com arabinogalactana, que 

neutralizou a toxicidade da AFB para utilização na forma farmacêutica injetável 

demonstrando segurança no uso (KAGAN et al., 2012). Outra reação de conjugação 

foi realizada com a AFB com um ácido graxo de cadeia longa reduzindo, desta 

forma, a quantidade de moléculas em estado agregado que induzem à toxicidade 

(THANKI et al., 2018). 

Para que ocorra a redução dos problemas relacionados com os efeitos tóxicos, 

não só da AFB, mas também de outros fármacos, e também se possa melhorar 

diversos aspectos relacionados à sua biodisponibilidade e eficácia, pode-se utilizar a 

nanotecnologia como ferramenta (BOISSEAU e LOUBATON, 2011; VOLTAN et al., 

2016). 

2.3 Nanotecnologia farmacêutica 

O conceito da nanotecnologia foi empregado pela primeira vez na década de 

60 para descrever as diferenças das propriedades físico-químicas das substâncias 

utilizadas em uma escala muito menor da escala até então conhecida (FEYNMAN, 

1960). As propriedades da escala nanométrica podem ser utilizadas a favor do 

desenvolvimento de sistemas com aplicação biomédica. Como exemplo, a grande 

área superficial presente nas estruturas nanométricas favorece a interação com 

biomoléculas; a viscosidade destes sistemas também é diferenciada, favorecendo a 

interação com as paredes dos capilares (BOISSEAU e LOUBATON, 2011). 

Delimitar o tamanho dos sistemas nanoestruturados aplicados na biomedicina 

é algo fundamental para o desenvolvimento dos mesmos, pois este parâmetro 
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influencia diretamente o transporte da partícula pelo organismo. Por exemplo, para 

que ocorra fagocitose em tecidos as partículas deve variar entre 500 nm e 10 µm, no 

processo de endocitose, devem ser menores que 1.000 nm, para passagem 

intracelular o tamanho pode variar, dependendo do destino da nanopartícula 

(BANIK, FATTAHI e BROWN, 2016). 

A nanotecnologia farmacêutica foi desenvolvida para auxiliar na resolução de 

problemas biofarmacêuticos, farmacocinéticos, farmacodinâmicos e de toxicidade de 

fármacos, pois os materiais em escala nanométrica apresentam características 

físicas e químicas diferenciadas em relação aos materiais tradicionais 

(CROMMELIN, PARK e FLORENCE, 2010). Os sistemas nanoestruturados 

possuem uma importância grande para a utilização de diversos fármacos, pois 

através destes sistemas, é possível melhorar a absorção e distribuição dos mesmos, 

o tempo de meia-vida, pode-se direcioná-los para regiões ou células específicas, 

bem como, utilização em diagnósticos e exames de imagem (KERMANIZADEH et 

al., 2018). Dentre outras vantagens na utilização da nanotecnologia, é possível 

destacar as novas intervenções terapêuticas e excelentes proteção e segurança no 

transporte dos mais variados fármacos, podendo direcionar as nanopartículas para 

locais específicos utilizando fragmentos de anticorpos ou outras modificações 

superficiais (BOISSEAU e LOUBATON, 2011; MANGEMATIN e WALSH, 2012). 

Muitos sistemas nanométricos para carreamento de fármacos já foram 

desenvolvidos, destacando-se nanopartículas poliméricas, nanopartículas lipídicas-

sólidas, nanopartículas proteicas, nanogéis, micelas, lipossomas, nanoemulsões, 

nanocristais, dendrímeros, entre outros, sendo que, a maoria destas estruturas 

podem ser utilizadas também para carreamento oral de fármacos, desde que suas 

características físico-químicas permitam biocompatibilidade com o trato 

gastrintestinal (ZHANG et al., 2013). 

As nanopartículas poliméricas tem um papel importante na aplicação da 

nanotecnologia para a encapsulação de fármacos, e podem ser obtidas tanto a partir 

de polímeros sintéticos quanto de polímeros naturais. As nanopartículas são 

classificadas em nanoesferas (sistemas matriciais) e nanocápsulas (sistemas 

reservatórios), que podem encapsular os fármacos ou adsorver os mesmos em suas 

superfícies, dependendo do método de obtenção (KUMARI, YADAV e YADAV, 

2010). 
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Diversas técnicas podem ser utilizadas para a obtenção de nanopartículas 

poliméricas, e a escolha é de acordo com as características físico-químicas do 

polímero e do fármaco, bem como do objetivo das nanopartículas. Dois principais 

grupos de técnicas são utilizados, a polimerização de monômeros (emulsão, mini 

emulsão, micro emulsão, entre outras) e através de polímeros pré-formados 

(emulsificação evaporação do solvente, emulsificação difusão do solvente, 

nanoprecipitação, etc) (CRUCHO e BARROS, 2017). 

2.4 Poli(ácido lático-co-glicólico) 

O PLGA (Figura 2) vem sendo utilizado para os mais diversos fins dentro da 

nanomedicina, destacando-se, o carreamento de vacinas, peptídeos, proteínas, 

genes, antígenos, dentre muitas outras aplicações (ACHARYA e SAHOO, 2011). 

 

Figura 2: Estrutura química do PLGA. 

 

Fonte: (MAKADIA e SIEGEL, 2011) 

 

O PLGA é um copolímero sintetizado pela co-polimerização dos monômeros do 

ácido láctico e ácido glicólico. Durante a reação os monômeros se ligam por ligações 

éster, produzindo um poliéster alifático linear. Diferentes formas de PLGA podem ser 

sintetizados variando-se a proporção molar dos monômeros utilizados, obtendo-se 

desde PLGA 25:75, PLGA 50:50 e PLGA 75:25. Possui massa molecular que varia 

de 30-60 KDa e é solúvel em solventes orgânicos como diclorometano, acetato de 

etila, acetona e clorofórmio (KUMARI, YADAV e YADAV, 2010; KAPOOR et al., 

2015; SIGMA-ALDRICH, 2018). 

A degradação do PLGA em meio aquoso ocorre por hidrólise através da quebra 

das cadeias longas do polímero, onde a hidrólise de cada ligação éster forma um 

grupamento OH e um grupamento COOH, resultando em fragmentos menores, 

solúveis e biologicamente inertes, o ácido lático e o ácido glicólico, que são 

eliminados pelas vias metabólicas normais do organismo, formando energia, dióxido 
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de carbono e água (KAPOOR et al., 2015; MIR, AHMED e REHMAN, 2017; XU et 

al., 2017). 

O PLGA, de acordo com estudo onde foram levados em consideração 

diferentes proporções do mesmo, demonstrou ser bem seguro para utilização, pois 

não apresentou toxicidade para os eritrócitos após avaliar-se as possíveis interações 

com as proteínas do sangue, albumina e fibrinogênio, e a capacidade de ativação 

das cascatas de coagulação e complemento, juntamente com a produção de 

hemólise (FORNAGUERA et al., 2015). Outro fator importante em relação à 

segurança na utilização é o fato de, após sofrer hidrólise durante o metabolismo, 

transforma-se em ácido lático e ácido glicólico, passando pelo Ciclo de Krebs e 

sendo eliminado na forma de CO2 e H2O (ACHARYA e SAHOO, 2011; PATEL e 

CHAKRABORTY, 2013; SHARMA et al., 2016). 

O PLGA é muito utilizado para o carreamento de substâncias hidrofóbicas. 

Diversos estudos mostram a encapsulação da AFB em nanopartículas de PLGA 

(VAN DE VEN et al., 2012; SOUZA et al., 2015; CARRARO et al., 2017; SOUZA et 

al., 2018; YANG et al., 2019). Contudo, apenas a encapsulação não é suficiente 

para garantir uma ampla circulação das nanopartículas no organismo humano. O 

revestimento de nanopartículas tem sido empregado para que as mesmas 

apresentem características que melhorem a sua distribuição e manutenção em meio 

fisiológico. Além do mais, o revestimento pode auxiliar na liberação do fármaco, 

quando se utilizada polímeros hidrofóbicos, como o PLGA (JAIN et al., 2010). 

2.5 Quitosana 

A quitosana (Figura 3), um polissacarídeo N-desacetilado derivado da quitina, 

apresenta valor de pKa entre 6,3 e 6,7, sendo que em pH acima de 6,5 os 

grupamentos amina da quitosana estão desprotonados e reativos; já em pH abaixo 

de 6,7 estes grupamentos encontram-se protonados, demonstrando a característica 

policatiônica da quitosana (SHUKLA et al., 2013). 

Possui diversas vantagens na utilização em sistemas de liberação de fármacos, 

pois apresenta eficácia prolongada e praticamente nulo efeito adverso, aumentando 

assim a segurança, a eficácia e a confiabilidade da terapia farmacológica (RAVI 

KUMAR, 2000). É um polímero que possui biocompatibilidade, biodegradabilidade, 

não é tóxico, não antigênico e de baixo custo, como muitas aplicações em diversas 

áreas, de maneira especial a farmacêutica (SHARIATINIA, 2019). 
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Figura 3: Estrutura química da quitosana. 

 

Fonte: (SHUKLA et al., 2013) 

 

Ensaios envolvendo a quitosana avaliaram a segurança e as propriedades 

biológicas na sua utilização para a formação de filmes em relação ao grau de 

acetilação (CHATELET, DAMOUR e DOMARD, 2001). Dentre muitos estudos que 

avaliaram a segurança na utilização da quitosana, um deles avaliou a toxicidade in 

vitro e in vivo demonstrando que, nas concentrações testadas, existe uma 

insignificante toxicidade para organismos vivos, o que garante a segurança na 

utilização deste polímero (DASH et al., 2011). 

Estudos realizados para avaliar a compatibilidade da quitosana, utilizada como 

base da formulação, com o sangue e seus componentes, entre eles, teste de 

hemólise, ensaios para verificar a coagulação sanguínea, avaliação da agregação 

plaquetária e mensuração da reologia do sangue, tendo como principais resultados a 

ótima compatibilidade da quitosana com o sangue (BALAN e VERESTIUC, 2014). 

A compatibilidade com as células do epitélio intestinal foi verificada para avaliar 

a possível resposta inflamatória desencadeada e a resposta imunológica da 

utilização da quitosana in vivo, demonstrando que a mesma é biocompatível 

(CANALI et al., 2010). 

Estudos avaliaram a capacidade da quitosana em inibir o crescimento de 

microrganismos, sendo que no estudo com C. neoformans foi observado que a 

quitosana prejudicava a formação de biofilme pelo microrganismo, reduzindo assim 

a capacidade de desenvolvimento do mesmo (MARTINEZ et al., 2010); já no estudo 

com C. albicans observou-se que quitosanas de baixo peso molecular possuíam 

capacidade antifúngica superior quando comparadas com fármacos já conhecidos 

(KULIKOV et al., 2014). 

Uma propriedade extremamente importante da quitosana é a sua capacidade 

mucoadesiva, o que torna este polímero uma excelente opção para o 

desenvolvimento de nanopartículas para administração oral de fármacos (SOSNIK, 
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DAS NEVES e SARMENTO, 2014). A mucoadesividade da quitosana é observada 

por várias interações, são elas: interações hidrofóbicas e ligações hidrogênio, e mais 

intensamente atrações eletrostáticas com a mucina, sendo que, esta capacidade é 

diretamente prejudicada pela presença de grupamentos amônio quaternários 

(SOGIAS, WILLIAMS e KHUTORYANSKIY, 2008; SCHATTLING et al., 2017). O 

grau de acetilação da quitosana, bem como, a utilização de alguns aditivos no meio, 

como o NaCl, o etanol ou a ureia podem contribuir para a mucoadesão (SOGIAS, 

WILLIAMS e KHUTORYANSKIY, 2008). 

2.6 Administração oral de fármacos 

Novas formas para administração de fármacos de maneira não invasiva e que 

possibilitem uma melhor adesão do paciente ao tratamento e até mesmo a auto-

administração, são o objetivo de muitos estudos, buscando ultrapassar as barreiras 

presentes em relação à administração oral, como por exemplo, as células epiteliais, 

o muco, o trânsito gastrintestinal, ácido, proteases e enzimas, além de bactérias 

(ANSELMO, GOKARN e MITRAGOTRI, 2018). 

Os mais variados tipos de doenças podem ter seus tratamentos beneficiados 

pela administração oral de fármacos, pois as mesmas apresentam tratamentos com 

compostos com baixa biodisponibilidade se utilizadas por via oral e/ou muito tóxicas. 

Entre estas enfermidades destacam-se doenças do sistema digestivo, sistema 

circulatório, problemas hepáticos, diabetes, doenças infecciosas e causadas por 

parasitas, doenças do sistema nervoso, do tecido conectivo e músculo esquelético, 

entre outras (KERMANIZADEH et al., 2018). 

Para o tratamento de infecções fúngicas foram desenvolvidos cubossomos, 

estruturas lipídicas que possuem regiões hidrofílicas e hidrofóbicas, contendo AFB 

com o objetivo de administração oral. O estudo comprovou a melhora na 

biodisponibilidade da AFB por via oral, além de ter demonstrado redução 

significativa da nefrotoxicidade da droga quando testado em ratos comparando com 

o padrão comercial (YANG et al., 2012). 

Tanto a quitosana, quanto o PLGA, podem ser utilizados individualmente ou em 

associação para a produção de nanopartículas com o objetivo de atuar como veículo 

para substâncias terapêuticas para administração oral, juntando-se com outros 

polímeros, naturais ou sintéticos, como dextrano, alginato, ácido hialurônico, PLA, 

PCL, entre outros (FONTE et al., 2015). 
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Entre as principais vantagens na utilização da nanotecnologia para a 

administração oral de fármacos, em especial utilizando o PLGA e a quitosana, pode-

se destacar: aumento da biodisponibilidade, possibilidade de acrescentar a 

proporcionalidade de dose, não há necessidade de utilização de produtos com 

capacidade de esterilização, melhorar as taxas de absorção, proteção do fármaco 

encapsulado da ação do TGI (enzimas digestivas e diferença de pH), além da 

capacidade de transposição de barreiras celulares, a chamada transcitose (GRAMA, 

ANKOLA e KUMAR, 2011). 

A associação PLGA/quitosana já demostrou bons resultados para utilização via 

oral no preparo de micropartículas para transporte de vacina utilizada no tratamento 

da disenteria suína (JIANG et al., 2014), na liberação sustentada de fármaco 

imunossupressor (MOHAMMED et al., 2018) e também para liberação oral de ácido 

ferúlico (LIMA et al., 2018). 

Nanopartículas de PLGA revestidas com quitosana comparadas com as 

mesmas sem o revestimento e com estruturas lipídicas-sólidas e de silicone poroso, 

apresentaram melhores resultados em relação à capacidade de atravessar o epitélio 

intestinal e promover a liberação do peptídeo semelhante ao glucagon (GLP-1) para 

o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 (ARAÚJO et al., 2014). 

Outro estudo avaliou a capacidade de permeabilidade sobre células do epitélio 

intestinal de nanopartículas de sulfato de alginato/dextrano revestidas ou não com 

quitosana e albumina para o carreamento de insulina por via oral, demostrando que 

o revestimento teve uma melhor interação com as células intestinais, aumentando 

assim, a permeabilidade da insulina, além de proteger a molécula da ação do TGI 

(LOPES et al., 2016). 

2.7 Mucoadesão 

O muco é uma camada presente no epitélio de diversas partes do organismo 

humano, como o trato respiratório, o trato gastrintestinal e a superfície vaginal, 

formando a primeira barreira de proteção contra patógenos e moléculas de tamanho 

reduzido (CARLSON, LOCK e CARRIER, 2018). Possui como principal componente 

a mucina, uma glicoproteína composta por regiões ricas em cisteína e outras regiões 

que contém treonina, serina e prolina, garantindo assim que a interação mucina-

mucina ocorra através de ligações dissulfeto e O-ligações e N-ligações entre os 

oligossacarídeos (TANIGUCHI et al., 2017). 
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Existem diversos tipos diferentes de mucinas presentes no muco das diversas 

partes do organismo, porém, a mucina tipo 2 é a mais importante dentre todas as do 

muco do intestino, formando um sistema de dupla camada de gel de 

aproximadamente 480 µm de espessura (STRUGALA et al., 2003; PEARSON, 

CHATER e WILCOX, 2016). 

A produção de muco no organismo é constante, garantindo uma renovação 

adequada para a ação protetora do mesmo, variando o tempo de renovação de 

acordo com o local onde é produzido e as mucinas necessárias para o processo 

completo, por exemplo, o tempo de renovação total do muco presente no intestino é 

de 50-270 min. (CARLSON, LOCK e CARRIER, 2018). 

Assim como o muco impede a passagem de patógenos e pequenas moléculas, 

ele também interfere na absorção de fármacos, o que pode influenciar no tratamento 

de diversos tipos de doenças, necessitando desta maneira a utilização de sistemas 

de liberação de fármacos adequados às características do muco intestinal, para 

melhorar o tempo de contato do fármaco com o tecido que irá absorver o mesmo 

(SCHATTLING et al., 2017). 

Dentre as diversas características que o muco apresenta e que devem ser 

levadas em consideração quando se desenvolve um sistema nanoestruturado com a 

finalidade de interação com esta camada, pode-se destacar principalmente, tamanho 

do poro, viscoelasticidade, pH, força iônica e carga de superfície. Estas 

características apresentadas pelo muco em pessoas saudáveis podem ser 

modificadas por doenças, levando à características específicas que podem 

influenciar na interação da nanoestrutura com a camada de muco (LEAL, SMYTH e 

GHOSH, 2017). 

Os sistemas nanoestruturados podem transpor o epitélio intestinal através de 

três principais estratégias, são elas: mucoadesão, através de carga superficial e 

ligações hidrogênio e dissulfeto; mucopenetração, com modificações superficiais na 

nanopartícula, como a utilização do PEG, deixando a nanopartícula com maior 

capacidade de penetração; mucólise, que é a quebra do muco por ação enzimática 

ou pela troca tiol-dissulfeto (SCHATTLING et al., 2017). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

O objetivo geral do trabalho foi desenvolver e realizar a caracterização físico-

química de nanopartículas poliméricas compostas por PLGA revestidas com 

quitosana contendo AFB, propondo como alternativa a rota de administração por via 

oral, bem como avaliar as nanopartículas desenvolvidas quanto à mucoadesão, 

eficácia e toxicidade in vitro. 

3.2 Objetivos específicos 

a) Desenvolver nanopartículas de PLGA revestidas com quitosana 

contendo AFB; 

b) Caracterizar as nanopartículas quanto à sua eficiência de 

encapsulação (EE), morfologia, diâmetro médio, potencial zeta, bem 

como por técnicas de difração de raios x, espectroscopia na região do 

infravermelho, calorimetria exploratória diferencial e termogravimetria; 

c) Avaliar o estado de agregação da AFB liberada das nanopartículas; 

d) Avaliar o perfil de liberação in vitro da AFB a partir das nanopartículas 

em tampão PBS pH 7,4 e também nas condições simuladas do trato 

gastrintestinal (Fluído gástrico simulado pH 1,2 e Fluído intestinal 

simulado pH 6,8); 

e) Avaliar a citotoxicidade in vitro das nanopartículas contendo AFB sobre 

eritrócitos e células Vero; 

f) Avaliar a atividade antifúngica in vitro das nanopartículas frente a 

colônias de Candida spp. e Trichosporon spp.; 

g) Avaliar a mucoadesividade das nanopartículas por meio do ensaio de 

mucoadesão in vitro. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Reagentes e solventes 

 Acetato de etila (Vetec®) 

 Acetonitrila grau HPLC (J. T. Baker®) 

 Ácido Acético (CH3COOH) (Vetec®) 

 Ácido clorídrico (Biotec®) 

 Água Ultrapura 18 mΩ (Sistema integral Millipore Milli-Q®) 

 Anfotericina B Streptomyces sp ~80% por CLAE (Sigma-Aldrich®) 

 Cloreto de sódio (Biotec®) 

 Diclorometano (Biotec®) 

 Dodecil sulfato de sódio (Sigma-Aldrich®) 

 Estreptomicina (Sigma-Aldrich®) 

 Fosfato de potássio dibásico P.A. (Biotec®) 

 Fosfato de potássio monobásico anidro P.A. (Biotec®) 

 Pancreatina (Sigma-Aldrich®) 

 Penicilina (Sigma-Aldrich®) 

 Pepsina (Sigma-Aldrich®) 

 Poli vinil álcool (PVA) (Sigma-Aldrich®) 

 Poli(ácido lático-co-glicólico) (PLGA) 50:50 média massa molar 30-60 

KDa (Sigma-Aldrich®) 

 Quitosana de média massa molar com grau de desacetilação de 75-

85 % (Sigma-Aldrich®) 

4.2 Acessórios e equipamentos 

 Agitador de tubos tipo vortex (Quimis®) 

 Balança analítica M214 (Tecnal®) 

 Banho termostatizado (Solab®) 

 Bomba de vácuo TE 058 (Tecnal®) 

 Calorímetro SDT Q600 simultâneo DSC/TGA (TA Instruments®) 

 Coluna C18 fase reversa (4,6 mm x 250 mm; 5 μm) (Vertical®) 

 Desruptor ultrassônico (Eco-Sonics®) 

 Difratômetro de raios X D2 PHASER (Bruker®) 
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 Equipamento de cromatografia líquida de alta eficiência – 2695 Alliance 

com detector de arranjo de diodo DAD 2998 (Waters®) 

 Equipamento de espalhamento dinâmico de luz – Light Scattering 90 

Plus (Brookhaven®) 

 Equipamento para análise do potencial zeta ZetaSizer ZS (Malvern®) 

 Espectrofotômetro infravermelho Bomem MB Serie (Hartmann & Braun®) 

 Espectrofotômetro UV-Vis (Jasco®) 

 Evaporador rotativo M-120 (Marconi®) 

 Incubadora com agitação orbital Q816M22 (Quimis®) 

 Leitor de microplaca Spectra Max 190 (Molecular Divice®) 

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

μm (Millipore®) 

 Micropipetas (Kasvi®) 

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

MIRA3 LM (Tescan®) 

 Sistema de ultrapurificação de água Milli-Q® Gradiente (Millipore®) 

 Ultracentrífuga refrigerada Z36 HK1 (Hermle®) 

4.3 Desenvolvimento das nanopartículas poliméricas contendo AFB 

As nanopartículas poliméricas foram obtidas de acordo com a técnica da 

emulsificação-evaporação do solvente (VANDERHOFF, UGELSTAD e MOHAMED, 

1979; PINTO REIS et al., 2006; RAO e GECKELER, 2011), partindo-se de uma 

emulsão simples óleo em água (O/A). 

Uma solução mãe de AFB solubilizada em 1 mL de DMSO foi cuidadosamente 

preparada na concentração de 20 mg/mL. Desta solução foi retirada uma alíquota de 

250 μL e diluída em 750 μL de acetato de etila para que a concentração ficasse em 5 

mg/mL de AFB. Em seguida, 50 mg de PLGA foi pesado e dissolvido em 1 mL de 

diclorometano. Estas soluções corresponderam à fase orgânica da formulação e 

foram vertidas na fase aquosa que consistiu de 8 mL de álcool polivinílico (PVA) na 

concentração de 1% (v/v) e quitosana na concentração de 0,2% (m/v) preparado em 

solução de ácido acético a 1% (v/v). 

Esta pré-emulsão foi levada ao desruptor ultrassônico de ponteira fina (Eco-

Sonics®) onde foi submetida à ondas ultrassônicas em temperatura ambiente 
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durante 6 min, obtendo-se uma emulsão O/A. Os solventes foram removidos por 

rota-evaporação, a 37 °C, sob pressão negativa durante 30 min. 

Por fim, a dispersão de nanopartículas resultante foi isolada da AFB não 

encapsulada por processo de ultracentrifugação, a 19.000 rpm, 25 °C, durante 30 

minutos. Após a centrifugação, coletou-se o sobrenadante para posterior análise e 

ressuspendeu-se o precipitado de nanopartículas com 1.000 μL de água ultrapura 

para posteriores análises e as demais quantidades de precipitado, foram 

ressuspensas em 400 μL de sacarose 5% (m/v) quando necessário. As 

nanopartículas resultantes foram guardadas em geladeira e quando necessário, 

foram congeladas e liofilizadas. 

4.4 Caracterização das nanopartículas quanto à eficiência de 

encapsulação 

A eficiência de encapsulação foi verificada por cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE). O método por CLAE seguiu metodologias desenvolvidas por 

RODRIGUES, KHALIL e MAINARDES (2014) e MARCANO (2017). As condições 

cromatográficas utilizadas foram: fase móvel acetonitrila:ácido acético 0,5% (70:30, 

v/v); coluna RP-18 (250x4,6 mm); fluxo de 0,9 mL/min sob eluição isocrática e o 

detector PDA no comprimento de onda de 408 nm. As amostras foram filtradas antes 

da injeção em membrana 0,22 µm. 

Foram realizadas análises indiretas em que o sobrenadante obtido pelo 

processo de ultracentrifugação das nanopartículas foi diluído em fase móvel e 

analisado por CLAE. Dessa maneira, foi determinada a concentração de fármaco 

não encapsulado nas nanopartículas. Essa concentração foi subtraída da 

concentração inicial utilizada para o preparo das nanopartículas para se obter o valor 

da eficiência de encapsulação (Equação 1). As análises foram realizadas em 

triplicata. 
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Equação 1: Equação para o cálculo da porcentagem da eficiência de encapsulação das nanopartículas de PLGA/QS-AFB. 

       
         

    
      

 

EE – Eficiência de encapsulação 

AFBi – Quantidade de anfotericina B inicial 

AFBl – Quantidade de anfotericina B livre 

 

4.5 Caracterização das nanopartículas quanto ao diâmetro médio e 

índice de polidispersão 

O diâmetro médio das nanopartículas foi obtido através da técnica de 

espectroscopia de correlação de fótons (Dynamic Light Scattering 90 Plus 

Brookhaven®) no Laboratório de Nanotecnologia Farmacêutica da UNICENTRO. 

Uma alíquota das dispersões de nanopartículas foi diluída em água ultra-pura e 

colocada em uma cubeta de acrílico. A cubeta foi colocada na câmara de análise, de 

modo que o feixe com ângulo de dispersão de 90 pudesse atravessar a dispersão 

em toda a sua extensão. Foram realizadas determinações do diâmetro médio e 

índice de polidispersão, calculando-se a média e o desvio padrão. 

4.6 Potencial zeta 

As amostras foram preparadas em solução de KCl 1 mM. Uma alíquota da 

suspensão das nanopartículas foi diluída nesta solução e acondicionada em célula 

eletroforética e um potencial de 150 mV foi aplicado (ZetaSizer ZS Malvern®). Os 

valores determinados de potencial zeta foram expressos como média e desvio 

padrão. A análise foi realizada em triplicata. 

4.7 Morfologia 

As análises foram realizadas em equipamento de microscopia eletrônica de 

varredura com fonte de emissão de campo (MEV-FEG) na Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG) (MIRA3 TESCAN®) e na Universidade Estadual do Centro-

Oeste (UNICENTRO) AMBIOTEC (VEGA3 TESCAN®) utilizando-se uma tensão de 

aceleração de 20 kV com aproximação variando de 22.000 a 177.000 vezes. 



41 

 

 

As amostras foram diluídas nas proporções de 1:200 e 1:500 para as 

nanopartículas produzidas e 1:250, 1:500 e 1:1.000 para o teste de adesão da 

mucina, e pequenas gotas foram colocadas nos suportes próprios para a análise e 

estes foram colocados para secar a temperatura ambiente. Momentos antes das 

observações no microscópio, os suportes contendo as amostras foram recobertos 

com uma finíssima camada de ouro para que fosse possível a visualização das 

mesmas no equipamento. 

Foram analisadas as nanopartículas de PLGA/QS-AFB e nanopartículas de 

PLGA-AFB, além da mucina. 

4.8 Análise térmica 

As amostras de nanopartículas, quitosana e AFB foram submetidas à análise 

de calorimetria exploratória diferencial (DSC) e termogravimetria (TG) (SDT Q600 

simultâneo DSC/TGA TA Instruments®). Foram pesadas em cadinho de platina (5 

mg), seladas e submetidas a aquecimento sob atmosfera de nitrogênio, com 

variação de 30 a 850 °C, razão de aquecimento de 10 °C/min e vazão de gás de 

arraste de 100 mL/min. A célula de DSC foi calibrada antes dos ensaios no eixo de 

temperatura utilizando padrões de safira. 

Foram analisadas a AFB livre, a quitosana, as nanopartículas de PLGA/QS e 

as nanopartículas de PLGA/QS-AFB. 

4.9 Difração de raios X 

As leituras foram realizadas no Laboratório de Materiais e Compostos 

Inorgânicos (LabMat/UNICENTRO) em difratômetro de raios X (D2 PHASER 

(Bruker®) utilizando radiação de CuKα (λ = 1,5418 Å) com corrente de 10 mA e 

tensão de voltagem de 30 kV à temperatura ambiente com a finalidade de identificar-

se as características cristalinas e amorfas das substâncias analisadas. A varredura 

foi realizada em ângulo aberto de 2θ (5 a 60°). 

Foram analisadas a AFB livre, a quitosana, as nanopartículas de PLGA/QS e 

as nanopartículas de PLGA/QS-AFB. 
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4.10 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 

Para realizar a identificação dos grupos químicos mais importantes presentes 

nas nanopartículas poliméricas produzidas neste trabalho, foi utilizada a técnica de 

espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

(Bomem MB Serie Hartmann & Braun®). As amostras foram preparadas na forma de 

pastilhas com brometo de potássio (KBr) grau espectroscópico e estas foram 

analisadas na faixa de frequência de 4.000 a 400 cm-1. 

Foram analisadas a AFB livre, a quitosana, as nanopartículas de PLGA/QS e 

as nanopartículas de PLGA/QS-AFB. 

4.11 Estado de agregação das nanopartículas de anfotericina B 

Foi preparada uma solução estoque de AFB em DMSO (10 mg/mL) para a 

realização do ensaio seguindo a metodologia proposta por CASA et al. (2015a). 

Para a determinação da forma não agregada, a partir da solução estoque, foi 

preparada uma solução padrão de AFB em DMSO:Metanol (50:50, v/v); já para a 

determinação da forma agregada, usando a mesma solução estoque, preparou-se 

uma solução padrão de AFB em DMSO:Tampão fosfato de potássio (0,01 M e pH 

7,4) (50:50, v/v). 

As nanopartículas de PLGA/QS-AFB foram suspensas em 1 mL de tampão 

fosfato de sódio (PBS, 0,01 M, pH 7,4) com 5% (v/v) de dodecil sulfato de sódio 

(DSS). As amostras foram mantidas em incubadora de agitação orbital (Q816M22 

Quimis®) a 37 °C e 150 rpm durante 4h. As suspensões foram centrifugadas a 

19.000 rpm por 15 min para separar a AFB liberada das nanopartículas. 

Foi realizada uma varredura em espectrofotômetro (UV-Vis Jasco®) (320-450 

nm) utilizando cubeta de quartzo de 1 cm de caminho óptico. 

4.12 Estudo de liberação in vitro 

As nanopartículas contendo 5 mg de AFB foram suspensas em tampão 

fosfato de sódio (PBS, 0,01 M, pH 7,4) (1 mL) e dodecil sulfato de sódio (DSS) (5% 

v/v). As amostras foram mantidas em incubadora com agitação orbital a 37 °C e 150 

rpm por um tempo máximo de 120h. Em intervalos de tempo pré-determinados (1, 2, 

4, 6, 24, 48, 72, 96 e 120h) as suspensões foram centrifugadas (19.000 rpm por 15 
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min.) para separar a AFB liberada das nanopartículas. O precipitado resultante foi 

disperso novamente em meio de liberação (1 mL) e incubados até o próximo tempo 

de coleta. 

O experimento de liberação in vitro seguiu metodologia proposta por CASA et 

al. (2015a) e foi realizado em triplicata e as condições sink foram respeitadas. A 

quantidade de AFB liberada no sobrenadante foi determinada por metodologia de 

CLAE. 

O cálculo da quantidade cumulativa de AFB liberada no meio foi realizado de 

acordo com a equação 2: 

 

Equação 2: Equação para o cálculo da porcentagem da quantidade cumulativa da AFB liberada em tampão PBS. 

                     
     

    
      

 

AFBlm – Quantidade de anfotericina B liberada no meio 

AFBi – Quantidade de anfotericina B inicial 

 

4.13 Estudo de liberação em fluído gástrico simulado (FGS) e fluído 

intestinal simulado (FIS) 

As nanopartículas foram avaliadas em sua estabilidade nos FGS e FIS. O 

protocolo experimental foi elaborado baseado no trabalho de MARCANO et al. 

(2018). 

Foram preparados o FGS (pH 1,2 e DSS 5% v/v) e o FIS (pH 6,8 e DSS 5% 

v/v) e em seguida as nanopartículas contendo aproximadamente 5 mg de AFB foram 

suspensas em FGS (3 mL). Após 2h de incubação (37 °C e 150 rpm em mesa de 

agitação orbital) o FGS foi substituído pelo FIS e este foi utilizado até o final do 

experimento. 

Foram realizadas coletas em tempos pré-determinados (0,5, 1, 2, 3, 4, 5 e 

6h), centrifugando-se as amostras a 15.500 rpm durante 15 min a 15 °C e retirando-

se o sobrenadante para posterior análise por metodologia de CLAE. O volume de 

líquido retirado foi reposto com fluído novo. 

O ensaio foi realizado em triplicata e as condições sink foram respeitadas. 
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O cálculo da quantidade cumulativa de AFB liberada no meio foi realizado de 

acordo com a equação 3: 

 

Equação 3: Equação para o cálculo da porcentagem da quantidade cumulativa da AFB liberada em FGS e FIS. 

                        
     

    
      

 

AFBlm – Quantidade de anfotericina B liberada no meio 

AFBi – Quantidade de anfotericina B inicial 

 

4.14 Adsorção das nanopartículas à mucina 

4.15.1. Ensaio quantitativo 

Os ensaios de adsorção à mucina das nanopartículas de PLGA/QS-AFB foram 

baseados em metodologia realizada por PEDREIRO, CURY e GREMIÃO (2016). 

Foi preparada uma solução estoque de mucina na concentração de 500 µg/mL 

em tampão fosfato de potássio 0,02 M e pH 6,8. Na sequência foram preparadas 

soluções aquosas de mucina à partir da solução estoque anterior nas concentrações 

de 50, 100, 150 e 200 µg/mL. 

Triplicatas de cada concentração foram preparadas e em 1 mL de cada 

triplicata foi adicionado 20 µL de amostra teste. As amostras teste foram 

nanopartículas de PLGA revestidas com quitosana contendo AFB e nanopartículas 

de PLGA contendo AFB sem quitosana. 

As amostras foram homogeneizadas manualmente e colocadas em mesa de 

agitação orbital a 37 °C e 70 rpm por 1h. Em seguida as amostras foram 

centrifugadas por 20 min a 20 °C e 14.000 rpm e o sobrenadante foi utilizado para 

quantificação da mucina livre no meio por colorimetria pelo método de Lowry 

modificado por Peterson (PETERSON, 1977). 

A mucina livre presente no sobrenadante foi determinada colocando-se 100 µL 

do mesmo em placa de 96 poços e adicionando-se 100 µL do reagente de Lowry. 

Deixou-se a placa em repouso durante 20 min em temperatura ambiente. Em 

seguida, adicionou-se 50 µL do reagente de Folin-Ciocalteu e deixou-se a placa em 

repouso por 30 min para desenvolvimento de coloração. Passado este tempo, as 
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absorbâncias foram determinadas por espectroscopia do visível em 749 nm. Para 

comparação, um branco foi preparado com água seguindo as mesmas condições. 

A quantidade de mucina livre foi calculada baseando-se em uma curva analítica 

padrão construída com a triplicata de 4 concentrações de mucina (50, 100, 150 e 

200 µg/mL) derivadas da solução estoque inicial. O cálculo para a determinação da 

mucina adsorvida foi realizado através da quantificação da mucina livre no 

sobrenadante utilizando-se as equações 4 e 5: 

 

Equação 4: Equação para o cálculo da concentração de mucina adsorvida nas nanopartículas de PLGA/QS-AFB. 

                 (    ⁄ )            

 

Equação 5: Equação para o cálculo da porcentagem de mucina adsorvida nas nanopartículas de PLGA/QS-AFB. 

                     
         

    
      

 

MucA – Quantidade de mucina adicionada 

MucL – Quantidade de mucina livre 

 

4.15.2. Ensaio quantitativo indireto 

O ensaio quantitativo indireto de mucoadesão in vitro (CHAVES et al., 2017) 

consistiu no preparo de soluções de mucina (0,1, 0,25 e 0,5% m/v) em tampão 

fosfato de potássio 0,02 M pH 6,8 para em seguida adicionar 20 µL das suspensões 

de nanopartículas (PLGA/QS-AFB e PLGA-AFB) em 10 mL de cada uma das 

soluções preparadas anteriormente. Em seguida, as soluções contendo as 

nanopartículas foram colocadas em uma mesa de agitação orbital (37 °C e 70 rpm) e 

deixadas incubando durante 30 min. 

Após este tempo, amostras foram coletadas para a realização dos ensaios de 

diâmetro médio, índice de polidispersão, potencial zeta e morfologia. 

As amostras foram preparadas em triplicata e as leituras de todos os 

parâmetros foram realizadas antes e após o contato das nanopartículas com a 

mucina. 
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4.15 Avaliação da atividade citotóxica sobre eritrócitos 

Foram coletadas amostras de sangue de voluntários sadios e colocadas em 

tubos contendo heparina seguindo metodologia proposta por ESPADA et al. (2008). 

Em seguida, o sangue heparinizado foi centrifugado por 5 min a 2.500 rpm. O 

sobrenadante foi removido e os eritrócitos foram lavados três vezes com tampão 

PBS (10 mM, pH 7,4 e 0,85% m/v de NaCl) contendo glicose (1,08 mg/mL), 

penicilina G (0,3 mg/mL) e estreptomicina (0,5 mg/mL). Os eritrócitos foram diluídos 

em PBS até hematócrito 3%. 

A suspensão de eritrócitos foi incubada com as concentrações (10, 20 e 40 

µg/mL) de AFB livre e nanopartículas de PLGA/QS-AFB na temperatura de 37 °C 

durante 24h. 

Após este tempo as amostras foram centrifugadas por 5 min a 2.500 rpm e a 

quantidade de hemoglobina liberada do eritrócito no sobrenadante foi avaliada 

através da leitura da absorbância no comprimento de onda de 540 nm. 

As concentrações das nanopartículas utilizadas no ensaio foram calculadas à 

partir dos valores obtidos da eficiência de encapsulação. 

Como controle utilizou-se água deionizada para ter-se um padrão de 100% de 

hemólise. 

A porcentagem de hemólise foi calculada de acordo com a equação 6: 

 

Equação 6: Equação para cálculo da porcentagem de hemólise em eritrócitos provocada pela AFB liberada das nanopartículas 

de PLGA/QS-AFB. 

            
   

   
      

 

Aba – Absorbância da amostra 

Abc – Absorbância do controle 

 

O protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(COMEP) da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) com registro 

Nº: 113.217 e CAAE: 07776312.3.0000.0106. 
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4.16 Avaliação da atividade citotóxica sobre células Vero 

Para este ensaio foi utilizada a linhagem de células renais de macaco verde 

africano, células Vero (ATCC® CCL-81™). 

As células foram cultivadas aderidas a garrafas de polipropileno, isto devido à 

sua morfologia, utilizando meio de cultura Dulbecco modificado por Iscove com 10% 

(m/v) de soro fetal bovino (SFB) e antibióticos penicilina 10.000 U.I./mL e 

estreptomicina 10 mg/mL. As células foram mantidas em estufa a 37 °C contendo 

uma atmosfera de 95% (v/v) de ar e 5% (v/v) de CO2 gasoso. Todas as 

manipulações celulares foram realizadas em ambiente estéril, dentro de uma capela 

de fluxo laminar, utilizando materiais esterilizados para evitar possível contaminação 

celular. 

O subcultivo das células foi feito a cada três dias removendo-se o meio de 

cultura seguido de adição de solução salina tamponada com fosfato (PBS) pH= 7,4 

para retirar o resto de meio de cultura e adição da enzima proteolítica tripsina com 

0,03% (m/v) de ácido etilenodiaminotetracético (EDTA). 

Para os experimentos citotóxicos foram preparadas placas de cultura de 96 

poços contendo 5 x 105 células/mL em meio de cultura e incubadas nas mesmas 

condições de temperatura e atmosfera descritas acima. Após 24 h, removeu-se o 

meio por aspiração e utilizando-se PBS foi realizada uma lavagem dos poços da 

placa onde as células foram cultivadas. As células foram então incubadas com 

diferentes faixas de concentração (10, 20, 50, 100 e 150 µg/mL) da substância livre, 

das nanopartículas de PLGA/QS-AFB e das nanopartículas PLGA/QS por 24h, 48h e 

72h. Após esse período de incubação, retirou-se o meio contendo a substância livre 

e as nanopartículas, retirou-se todos os resíduos contidos nas células utilizando PBS 

e adicionou-se meio de cultura. 

Após o período de recuperação as células foram tratadas com 3-4,5-

dimetiltiazol-2-il-2,5-difenil brometo de tetrazólio (MTT) de acordo com metodologia 

descrita por STOCKERT et al. (2012). Este método de contagem de células baseia-

se na redução do MTT, um composto amarelo que é reduzido a um produto 

chamado formazan, de coloração violeta que absorve em 570 nm. A redução é feita 

pelas desidrogenases mitocondriais presentes somente nas células vivas. Após 3h 

de incubação, o meio contendo MTT foi retirado, tendo o cuidado para não danificar 

os cristais de formazam formados, e 50 μL de álcool etílico foi adicionado. Após 
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diluição completa dos cristais, adicionou-se 150 μL de uma mistura de PBS com 

álcool isopropílico (1:1 v/v). A absorbância proveniente da solução resultante de 

cada poço da placa foi lida em espectrofotômetro de placas no comprimento de onda 

de 570 nm (Espectramax 190). 

A viabilidade celular foi calculada de acordo com a equação 7: 

 

Equação 7: Equação para o cálculo da porcentagem de viabilidade celular das células Vero tratadas com as nanopartículas de 

PLGA/QS-AFB. 

                       
    

    
      

 

Abac – Absorbância da amostra de células 

Abcc – Absorbância do controle de células 

 

4.17 Atividade antifúngica – ensaio in vitro 

Utilizou-se um total de 20 cepas, sendo que 19 eram isoladas clínicas e 1 era a 

C. albicans ATCC® 90028. As isoladas foram coletadas de pacientes não HIV com 

candidíase vulvovaginal (1 C. glabrata e 3 C. albicans), pacientes com infecções na 

corrente sanguínea (4 C. albicans e 1 C. tropicalis) e pacientes com infecções do 

trato urinário (4 C. albicans, 2 T. asahii, 1 C. guilhermondii e 3 C. glabrata). 

Todas as cepas foram estocadas em caldo infusão cérebro e coração com 20% 

(m/v) de glicerol preparado a 70 °C. Para garantir um ótimo crescimento e pureza 

das cepas, foram realizadas subculturas com ágar Sabouraud dextrose antes de 

cada teste. 

As cepas foram identificadas através das suas características macroscópicas, 

microscópicas e fisiológicas de acordo com (KURTZMAN, FELL e BOEKHOUT, 

2011) e para o gênero Trichosporon a classificação foi baseada em (GUÉHO et al., 

1992). 

Os testes para avaliação da atividade antifúngica foram realizados baseados 

no documento EUCAST Definitive Document EDef 7.2 (ARENDRUP et al., 2012) 

com modificações. 
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As cepas isoladas cresceram em ágar Sabouraud dextrose por 24h a 30 °C e 

em seguida, uma suspensão de cepas foi preparada em água estéril e ajustada para 

o padrão de 0,5 da escala da McFarland. As suspensões foram confirmadas por 

espectrofotometria a 530 nm (0,12 – 0,15 de absorbância). Os inóculos finais 

testados continham 0,5 x 105 – 2,5 x 105 UFC/mL e foram incubados a 35 °C. 

Foram preparadas uma solução estoque de AFB em DMSO, meio de cultura 

RPMI 1640 contendo 2% de glicose, com L-glutamina e sem bicarbonato de sódio 

tamponado para pH 7,0 com 0,165 M de MOPS. 

As concentrações testadas variaram de 0,015 – 8 µg/mL de AFB livre, das 

nanopartículas de PLGA/QS-AFB e das nanopartículas PLGA/QS. Após a 

inoculação das substâncias teste, as placas foram incubadas a 35 °C por 24h e em 

seguida as amostras foram lidas em espectrofotômetro (UV-Vis Jasco®) no 

comprimento de onda de 530 nm. 

A concentração inibitória mínima (CIM) foi determinada após as 24h de 

incubação, tendo as menores concentrações que inibiram ≥ 90% do crescimento das 

cepas testadas, os resultados com maior significância. 

A utilização de cepas clínicas de Candida spp. e Trichosporon spp. foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COMEP) da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste (UNICENTRO), sob parecer Nº: 113.217 e CAAE: 

07776312.3.0000.0106. 

O controle de qualidade do ensaio foi realizado de acordo com a norma da 

EUCAST com as cepas C. krusei ATCC 6258® e C. parapsilosis ATCC® 22019. 

Todos os experimentos foram realizados em triplicata. 

4.18 Análise estatística 

Os dados das amostras foram apresentados como média e desvio-padrão. 

Foram aplicados os testes de análise de variância (ANOVA) de 1 fator e 2 fatores, 

com pós-teste de Tukey. Para o ensaio da avaliação da atividade citotóxica sobre 

células Vero foi utilizado o pós-teste de Dunnett. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Desenvolvimento das nanopartículas poliméricas contendo AFB 

Diversas formulações de nanopartículas poliméricas foram preparadas (Tabela 

1) utilizando-se o PLGA, um polímero com boa biocompatibilidade que pode ser 

utilizado tanto para encapsular substâncias hidrofílicas quanto hidrofóbicas, 

garantindo uma boa eficácia e biodisponibilidade (MAKADIA e SIEGEL, 2011; 

NAVARRO et al., 2014; SHARMA et al., 2016). 

As nanopartículas foram revestidas com quitosana, um polissacarídeo, pois o 

mesmo auxilia na estabilidade, biocompatibilidade, possui propriedades 

mucoadesivas e não possui toxicidade (ALQAHTANI et al., 2015). 

A técnica utilizada para a obtenção das nanopartículas foi a emulsificação-

evaporação do solvente, que consiste no preparo de uma emulsão O/A, na qual a 

droga, neste caso hidrofóbica, fica dispersa em uma matriz polimérica com 

características que melhoram a solubilidade (PINTO REIS et al., 2006; CRUCHO e 

BARROS, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

Tabela 1: Variações testadas para elaboração das nanopartículas de PLGA/QS-AFB. Alguns resultados finais estão expressos 

na tabela, porém os mesmos não se encontram com seus respectivos desvios-padrão, pois estes resultados são discutidos 

posteriormente. Esta tabela tem a finalidade exclusiva de representar didaticamente algumas variações testadas no 

desenvolvimento das nanopartículas até a obtenção da formulação final. 

Formulação AFB 
(mg) 

Quitosana 
(%) 

Ciclos 
(Nº/min) 

Frequência 
(Hz) 

Tamanho 
(nm) 

IP Potencial 
zeta 
(mV) 

EE 
(%) 

1 N/A 0,2 3/2 55 650 0,307 N/A N/A 

2 N/A 0,2 4-1/2 55/60 583 0,309 N/A N/A 

3 N/A 0,2 3/2 70 450 0,298 N/A N/A 

4 N/A 0,1 3/2 70 274 0,214 -5 N/A 

5 N/A 0,2 3/2 70 329 0,21 +18 N/A 

6 N/A 0,25 3/2 70 365 0,213 +3,6 N/A 

7 10 0,2 3/2 70 243 0,227 +3,86 N/A 

8 10 0,2 3/2 80 266 0,234 +18,2 22 

9 5 0,2 3/2 70 333 0,233 +12,5 41,8 

10 5 0,2 3/2 80 204 0,197 +21,1 93 

IP – Índice de polidispersão; EE – Eficiência de encapsulação; N/A – Não aplicável; N° de ciclos/min e frequência estão 

relacionados com o processo de sonicação. 

 

Os experimentos para a obtenção da formulação de nanopartículas de 

PLGA/QS-AFB foram iniciados testando diversas variações na formulação, como a 

concentração da solução de quitosana, tempo e número de ciclos utilizados no 

equipamento de ultrassom, frequência utilizada no equipamento e a quantidade de 

rotações por minuto (RPM) (14.000 para 19.000 rpm) utilizadas no processo de 

centrifugação, além da variação da temperatura de centrifugação (4 °C para 25 °C). 

Com as proporções de PLGA e PVA (tensoativo) não foram feitas alterações, 

pois baseado em trabalho realizado pelo mesmo grupo de pesquisa, demonstrou-se 

que para nanopartículas de PLGA contendo AFB uma formulação ótima seria com 

50 mg de PLGA e a solução de PVA a 1% (CARRARO, KHALIL e MAINARDES, 

2014). 

Inicialmente preparou-se uma solução mãe de quitosana na concentração de 

1% (m/v), baseando-se em outros trabalhos em que diversas concentrações de 
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quitosana foram utilizadas, desde concentrações mais elevadas como 12%, 20% e 

25% (PARVEEN e SAHOO, 2011), até concentrações mais baixas como 1% 

(CHRONOPOULOU et al., 2013). Todavia, esta concentração de 1% apresentou-se 

muito viscosa quando preparada em solução de ácido acético a 1% (v/v) e 

adicionada junto à fase aquosa para posteriormente formar a emulsão. 

O objetivo da técnica consistiu em colocar a quitosana diretamente na fase 

aquosa durante a sonicação, (PARVEEN e SAHOO, 2011). Outra forma de revestir 

as nanopartículas de PLGA contendo AFB é adicionando o revestimento de 

quitosana em solução por agitação magnética, podendo variar a concentração da 

mesma e o tempo de agitação (NAFEE et al., 2009; CHRONOPOULOU et al., 2012), 

porém, é uma técnica que demanda um tempo maior no preparo das nanopartículas. 

Posteriormente, diluiu-se a quitosana com solução de ácido acético a 1% para 

uma concentração de 0,1%, tendo um tamanho médio de 274 nm e um índice de 

polidispersão de 0,214, porém, o potencial zeta ficou negativo (-5), possivelmente 

devido à proporção de quitosana em relação ao PLGA (CHRONOPOULOU et al., 

2013). O esperado revestindo-se a nanopartícula com quitosana é a carga positiva, 

conforme demonstrado em outros estudos (ALQAHTANI et al., 2015; LIMA et al., 

2018). 

Uma nova solução de quitosana foi preparada na concentração de 0,2% (m/v) 

e a quitosana foi solubilizada em ácido acético 1% (v/v) juntamente com o PVA a 1% 

(m/v). Esta nova formulação apresentou um pequeno aumentado do tamanho médio 

das nanopartículas (329 nm) provavelmente pelo aumento da viscosidade provocado 

pela quitosana. Este aumento de viscosidade diminui a tensão de cisalhamento 

durante a sonicação, levando ao aumento de tamanho das gotículas formadas na 

emulsão (CRUCHO e BARROS, 2017). 

Esta formulação manteve o valor do índice de polidispersão (0,21) e 

proporcionou um potencial zeta positivo (+18 mV). A característica catiônica da 

quitosana é favorável para a interação da nanopartícula com superfícies carregadas 

negativamente, como por exemplo, o muco presente no epitélio intestinal 

(BITENCOURT et al., 2015; ELGADIR et al., 2015). 

Na etapa seguinte foi colocada na formulação a AFB, que inicialmente foi 

corretamente pesada para o preparo de uma solução mãe na concentração de 20 

mg/mL em DMSO, para posteriormente diluir a AFB em acetato de etila chegando na 

concentração final de 5 mg/mL. O acetato de etila foi o solvente de escolha para se 
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fazer esta diluição pois, em trabalhos anteriores, demonstrou proporcionar um 

tamanho médio reduzido em comparação com o clorofórmio e metanol, assim como 

apresentou também uma excelente eficiência de encapsulação (CARRARO, KHALIL 

e MAINARDES, 2014). 

Após a definição das quantidades de quitosana, PLGA, PVA e AFB, além dos 

solventes utilizados para o desenvolvimento do sistema nanoestruturado, o objetivo 

foi alterar mais um aspecto da metodologia para a tentativa de redução do tamanho 

médio das partículas mantendo as demais características ideais já obtidas, conforme 

tabela 1. 

O parâmetro modificado foi a frequência do ultrassom, que foi aumentada para 

80 Hz, o que possibilitou a diminuição do tamanho médio (204 nm) e do IPD (0,197) 

das nanopartículas, sendo um tamanho adequado para possuir um tempo de 

circulação mais prolongado após absorção (PETROS e DESIMONE, 2010) e 

também melhorar a capacidade mucoadesiva (SOSNIK, DAS NEVES e 

SARMENTO, 2014). 

5.2 Caracterização das nanopartículas quanto à eficiência de 

encapsulação 

Em relação à eficiência de encapsulação foi possível observar que utilizando os 

5 mg da AFB no preparo das nanopartículas, 93,3% do fármaco foi encapsulado 

(tabela 2). Estes valores se aproximam e superam trabalhos realizados no preparo 

de nanopartículas poliméricas de PLGA contendo AFB, mas sem quitosana onde a 

EE variou entre 54 e 63% (VAN DE VEN et al., 2012), resultados próximos a 70% 

(ITALIA et al., 2011), e valor compatível aos resultados obtidos com as 

nanopartículas de AFB compostas somente por PLGA e PLGA-PEG (~94%) 

(CARRARO, KHALIL e MAINARDES, 2014; CARRARO et al., 2017). 

5.3 Caracterização das nanopartículas quanto ao diâmetro médio e 

índice de polidispersão 

Os resultados obtidos com a formulação estão expressos na tabela 2, onde 

pode-se observar que o tamanho médio das nanopartículas de PLGA/QS-AFB ficou 

bem próximo, porém um pouco maior, em relação a outro trabalho do grupo 

seguindo a formulação (189,5 ± 90 nm), mas sem o revestimento da quitosana 

(CARRARO, KHALIL e MAINARDES, 2014). Isto pode ser explicado, pois diversos 
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estudos demostraram que a adição de quitosana à formulação proporciona um 

aumento de tamanho nas nanopartículas e também a variação na concentração da 

quitosana leva a este aumento (NAFEE et al., 2009; RAMPINO et al., 2013; SANNA 

et al., 2015). 

 

Tabela 2: Características das nanopartículas de PLGA/QS-AFB. Resultados expressos em média e desvio padrão (n = 3). 

Índice de polidispersão (IP); Eficiência de encapsulação (EE). 

 AFB (mg) Diâmetro médio 

(nm) 

IP EE% 

5 204 ± 22 0,197 ± 0,01 93,3 ± 0,4 

 

O tamanho médio de partícula obtido em torno de 200 nm (Figura 4) demonstra 

que é um valor adequado para administração oral de um sistema nanoestruturado 

(PLAPIED et al., 2011; CHATER, WILCOX e PEARSON, 2018). Tamanhos maiores, 

juntamente com o índice de polidispersão, são compatíveis com estudo que 

apresentou bons resultados para administração oral, utilizando nanopartículas 

esféricas na faixa dos 600 nm com um índice de polidispersão próximo a 0,5 

(BANERJEE et al., 2016). 

 

Figura 4: Distribuição de tamanhos das nanopartículas de PLGA/QS-AFB. 
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5.4 Potencial zeta 

A determinação do potencial zeta dá um indicativo da estabilidade física da 

dispersão de nanopartículas bem como da sua interação com as membranas 

biológicas. A média dos resultados encontrados para as nanopartículas contendo 5 

mg de AFB foi de +21 ± 0,8 mV. 

A quitosana confere à nanopartícula uma carga de superfície positiva 

auxiliando na ligação com as membranas biológicas, pois estas são, em sua maioria,  

carregadas negativamente (ALQAHTANI et al., 2015). A variação do peso molecular 

da quitosana e do pH podem influenciar na carga do potencial zeta da nanopartícula, 

deslocando-se para uma carga mais positiva as nanopartículas revestidas com 

quitosana de maior peso molecular (CHANG et al., 2015). Também com a utilização 

da quitosana a tendência é que as nanopartículas passem a apresentar 

característica catiônica, pois nanopartículas preparadas apenas com o PLGA 

apresentam características aniônicas (WANG et al., 2016). O valor positivo do 

potencial zeta sugere que a quitosana apresenta-se mais superficialmente às 

nanopartículas, formando um revestimento à matriz composta por PLGA. 

As modificações na carga superficial das nanopartículas, juntamente com 

outras alterações, como revestimentos que protejam das enzimas digestivas e o 

tamanho das nanopartículas, são uma das formas de auxiliar o processo de 

interação e absorção das mesmas ao muco presente no epitélio do trato 

gastrintestinal, ou seja, uma forma de melhorar as propriedades mucoadesivas do 

sistema nanoestruturado. (PEARSON, CHATER e WILCOX, 2016). 

Propriedades assim já foram demostradas como benéficas para melhorar a 

absorção de fármacos administrados por via oral, como a zidovudina, utilizada com 

um sistema composto por um complexo polieletrolítico obtido da quitosana 

(PEDREIRO, CURY e GREMIÃO, 2016), o ácido ferúlico encapsulado em 

nanopartículas de PLGA revestidas com quitosana (LIMA et al., 2018) e a própria 

AFB em um nanocarreador lipídico revestido com quitosana (SUI LING, BILLA e 

ROBERTS, 2018). 

5.5 Morfologia 

Através na microscopia eletrônica de varredura é possível avaliar as 

nanopartículas preparadas em relação ao tamanho médio e também à morfologia 
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das mesmas, tendo como uma principal vantagem a pequena quantidade de 

amostra utilizada (WU, ZHANG e WATANABE, 2011). 

As nanopartículas de PLGA obtidas estão apresentadas na figura 5, onde é 

possível observar que apresentaram formato esférico, o que se espera de 

nanoestruturas preparadas pela técnica da emulsificação/evaporação do solvente, 

mesmo quando a quitosana é adicionada para revestir as nanopartículas, o que 

pode fazer com que estas possam agregar-se, mesmo que, em pequena quantidade 

(CHRONOPOULOU et al., 2013; WANG et al., 2015; CHEN et al., 2016). 
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Figura 5: Microscopia eletrônica de varredura com fonte de emissão de campo das nanopartículas de PLGA/QS-AFB. (a) 

Nanopartículas isoladas e aglomeradas 25.0 kx (dil. 1:200); (b) Nanopartículas isoladas e aglomeradas 38.7 kx (dil. 1:200); (c) 

Nanopartícula isolada 177 kx (dil. 1:500); (d) Nanopartículas aglomeradas 68.0 kx (dil. 1:200). 

(a)           (b) 

  

  

(c)            (d) 

 

5.6 Análise térmica 

Os ensaios de análise térmica como TG/DTG e DSC, são técnicas que 

permitem a avaliação das características em relação à perda de massa e também 
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avaliar as temperaturas de fusão, cristalização e transição vítrea muito utilizada para 

analisar polímeros e insumos farmacêuticos, além de outros tipos de material 

(MENCZEL et al., 2008). Muito útil como resultado complementar ao resultado obtido 

com o DRX, pois com ambos é possível avaliar concretamente todas as 

características inerentes à cristalinidade ou amorficidade de uma substância (WU, 

ZHANG e WATANABE, 2011). 

Na curva TG/DTG (figura 6a) observa-se a perda de massa característica da 

AFB demonstrados por picos característicos nas temperaturas próximas a 100 °C, 

200 °C e 400 °C; já na curva (6b) observa-se a característica da perda de massa da 

quitosana, com um primeiro estágio em aproximadamente 30 °C representando a 

perda da água adsorvida à estrutura e um segundo estágio bastante acentuado na 

faixa dos 300 °C que representa a degradação dos anéis presentes no 

polissacarídeo e dos fragmentos acetilados e desacetilados da molécula da 

quitosana (RIVERO, GARCÍA e PINOTTI, 2013; MARCANO, 2017; IGLESIAS et al., 

2019). 
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Figura 6: Curvas TG/DTG obtidas em atmosfera de nitrogênio a 10 °C/min até 850 °C. (a) AFB; (b) Quitosana; (c) 

Nanopartículas PLGA/QS-AFB; (d) Nanopartículas PLGA/QS. (Massa das amostras = 5 mg). 
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Nas curvas (6c) e (6d) observa-se um pico que atinge seu máximo em relação 

a perda de massa próximo a 300 °C, fato demonstrado em diversos estudos como 

característico do PLGA e também da quitosana (TERRY et al., 2014; IGNJATOVIĆ 

et al., 2016). O fato das duas curvas TG/DTG, nanopartícula com quitosana (6c) e 

nanopartícula sem quitosana (6d), serem muito parecidas e não aparecerem os 

picos característicos do fármaco, sugere que a AFB pode estar dispersa pela matriz 

polimérica de acordo com a amorfização própria da molécula, além de estar em 

menor proporção se comparado com os polímeros. 

As curvas DSC das amostras, representadas na figura 7, demonstraram que a 

AFB apresentou as características térmicas próprias da molécula, como 

demonstrado na curva (a), que apresenta dois picos endotérmicos, sendo que o 
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primeiro aparece na região próxima aos 100 °C e o segundo em torno de 200 °C 

(SALERNO et al., 2013; ZU et al., 2014; BUTANI, YEWALE e MISRA, 2015). 

Para a quitosana pura analisada, as características térmicas encontradas estão 

representadas na curva (b), estando de acordo com a literatura, pois a mesma 

apresentou dois picos que identificam termicamente a molécula, um pico 

endotérmico na região entre 50 e 100 °C, indicando a perda de água (GANJI e 

ABDEKHODAIE, 2010; GILL, MOGHADAM e RANJBAR, 2010) e outro pico, mas 

este exotérmico, próximo a 300 °C indica a degradação das estruturas acetiladas e 

desacetiladas da quitosana, conforme observado nas curvas TG/DTG (GILL, 

MOGHADAM e RANJBAR, 2010; CORAZZARI et al., 2015). 

Em relação às leituras realizadas com as nanopartículas sem AFB (vazia), 

demonstrada na curva (c), e com AFB, demonstrada na curva (d), foi possível 

observar que ambas não apresentaram os picos endotérmicos característicos tanto 

da AFB quanto da quitosana nas mesmas faixas de temperatura, apenas uma 

transição em torno de 50 °C, característica da transição vítrea do PLGA (GANJI e 

ABDEKHODAIE, 2010; TERRY et al., 2014). 

Comparando-se as nanopartículas com e sem AFB observa-se que as 

características térmicas predominantes foram a do PLGA, provavelmente pela maior 

proporção do polímero em relação ao fármaco; podendo-se observar também uma 

maior estabilidade térmica da AFB quando dispersa no sistema nanoestruturado 

quando comparado com a AFB livre. 
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Figura 7: Curvas obtidas por calorimetria exploratória diferencial. (a) AFB; (b) Quitosana; (c) Nanopartícula de PLGA/QS; (d) 

Nanopartícula de PLGA/QS-AFB. 
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5.7 Difração de raios X 

A técnica de DRX é muito utilizada para a determinação das características da 

natureza cristalina ou amorfa das substâncias, apresentando picos em regiões 

próprias do difratograma para cada substância com natureza cristalina e, no caso 

das substâncias amorfas, não há o aparecimento de nenhum pico significante no 

difratograma (CHAUHAN e CHAUHAN, 2014). 

A aplicação deste método para a análise das nanopartículas é importante para 

poder determinar-se as características físicas das moléculas utilizadas no preparo 

das mesmas, sejam os polímeros, seja o fármaco, pois a avaliação da cristalinidade 

ou da condição amorfa demonstra se ocorreram modificações nas condições físicas 

das substâncias utilizadas durante a realização das técnicas de preparo e auxilia no 

entendimento conclusivo de que as nanoestruturas foram realmente formadas da 

maneira correta (WU, ZHANG e WATANABE, 2011). 

Os resultados encontrados após as leituras das amostras (Figura 8) 

demonstraram que a AFB possui características de substância cristalina (8a), pois 

apresentou picos característicos nas regiões próximas a 14° e a 21°, conforme 
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demonstrado em outros trabalhos realizados anteriormente (ZU et al., 2014; 

BUTANI, YEWALE e MISRA, 2015). 

Na análise da curva de DRX da quitosana (8b) pode-se observar a presença de 

uma baixa reflexão na região próxima de 20°, o que indica a característica deste 

polímero e em grau distinto aos da AFB (IGNJATOVIĆ et al., 2016). 

Quando se analisou as curvas das nanopartículas vazias (8c) e das 

nanopartículas contendo AFB (8d) foi possível identificar que ambos aparentaram 

características de materiais com estrutura de padrão amorfo, como é o caso de 

polímeros sintéticos como o PLGA (JEON et al., 2000; CARRARO, 2013). Esta 

característica, mesmo nas nanopartículas contendo AFB, pode ser explicada através 

da capacidade de amorfização das substâncias cristalinas quando preparadas 

juntamente com substâncias com padrão amorfo, conforme já foi demostrado em 

alguns outros estudos (KÜRTI et al., 2011; CARRARO, 2013; ZU et al., 2014) e 

também demonstrado nos resultados das curvas DSC. 
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Figura 8: Difratogramas de raios x. (a) AFB; (b) Quitosana; (c) Nanopartícula de PLGA/QS; (d) Nanopartícula de PLGA/QS-

AFB. 
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5.8 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 

As análises utilizando a técnica de espectroscopia no infravermelho com 

transformada de Fourier possuem aplicação desde moléculas pequenas, passando 

por grandes moléculas, até complexos moleculares, com o objetivo de avaliar as 

características estruturais das moléculas relacionadas às suas ligações químicas 

originais e possíveis transformações que possam ocorrer após reações, funcionando 

também como resultado complementar aos ensaios de DRX e ressonância 

magnética nuclear (RMN) (BERTHOMIEU e HIENERWADEL, 2009). 

Quando se relaciona esta técnica com o preparo de nanopartículas para 

encapsular algum fármaco, neste caso específico a AFB, espera-se com isto poder 
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avaliar se a técnica de preparo da nanoestrutura não alterou a estrutura molecular 

do fármaco quando comparado com a substância pura, consequentemente 

auxiliando na análise da estabilidade química da formulação (WU, ZHANG e 

WATANABE, 2011; AL-QUADEIB et al., 2015). 

Os espectros no infravermelho (Figura 9) obtidos da análise da AFB pura, 

quitosana pura, nanopartículas de PLGA revestidas com quitosana sem AFB e 

nanopartículas de PLGA revestidas com quitosana contendo a AFB, demonstraram 

os seguintes resultados em comparação com estudos realizados anteriormente por 

outros grupos de pesquisa. 

 

Figura 9: Espectros de FTIR: (a) AFB; (b) Quitosana; (c) Nanopartícula de PLGA/QS; (d) Nanopartícula de PLGA/QS-AFB. 
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Avaliando-se o espectro da AFB (9a) é possível observar a presença de alguns 

picos e bandas característicos da molécula relacionados com ligações químicas 

presentes na mesma. Uma banda alargada entre 3.550 – 3.000 cm-1 indicando a 

presença de um estiramento de OH de ácido carboxílico. Nas regiões próximas a 

1.650 cm-1 e a 1.550 cm-1 observam-se a deformação de NH2 no plano e o 

estiramento de C=C poliênico característica da molécula de AFB, respectivamente 

(AL-QUADEIB et al., 2015; BUTANI, YEWALE e MISRA, 2015). 

Outras regiões relevantes para a identificação da AFB no espectro de 

infravermelho são na frequência de 1.400 cm-1, onde é possível identificar uma 

deformação angular de CH do anel poliênico, em 1070 cm-1 um estiramento 

assimétrico de C=O, em 1010 cm-1 CH fora do plano em posição trans e uma 

deformação angular de CH na região de 851 cm-1 (GAGOŚ e ARCZEWSKA, 2010; 

AL-QUADEIB et al., 2015). 

Através da análise do espectro da quitosana (9b), observa-se uma banda larga 

na região compreendida entre 3.400 cm-1 e 3.000 cm-1, característica que indica a 

presença de um estiramento de OH e NH (BRANCA et al., 2016). Na vibração em 

2.800 cm-1 e 2.850 cm-1 identifica-se um estiramento típico de CH (ANTONIOU et al., 

2015). Próximo à região de 1.650 cm-1 o espectro mostra a presença de vibrações 

de ligações carbonila (C=O) do grupamento acetamida e um pouco abaixo de 1.600 

cm-1 a deformação angular da ligação NH do grupamento amino (CORAZZARI et al., 

2015). Entre 800 cm-1 e 1.200 cm-1 existe uma forte região de absorção que é 

característica da estrutura sacarídica da quitosana onde observa-se um estiramento 

assimétrico de C-O-C e um estiramento vibracional de CO (PALUSZKIEWICZ et al., 

2011; ANTONIOU et al., 2015; BRANCA et al., 2016). 

Os espectros infravermelho das nanopartículas vazias (9c) e nanopartículas 

contendo AFB (9d), são muito semelhantes. É possível observar características 

próprias do PLGA, como a banda larga compreendida entre 3.500 cm-1 e 3.200 cm-1 

que é característica de ligação OH, sendo que a mesma está presente na porção 

terminal da molécula. Na região de 3.000 cm-1 banda característica de deformação 

axial da ligação C sp3-H. A presença do grupamento éster fica evidente pela 

vibração axial intensa em aproximadamente 1.700 cm-1 que deriva do grupamento 

carboxila. (CARRARO, 2013). 
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A presença da AFB nas nanopartículas não é evidente apenas com a análise o 

infravermelho, provavelmente devido ao fato da mesma estar no interior da 

nanopartícula e em menor quantidade em comparação com o PLGA e também pela 

técnica em si não ser muito sensível. 

No entanto, outro aspecto importante em relação à caracterização das 

nanopartículas, tanto vazia quanto carregada, são as bandas que indicam a 

presença do grupo hidroxila na molécula de PLGA estarem com intensidades 

compatíveis com os componentes da formulação, pois segundo estudo anterior, 

quando este polímero sofre hidrólise, consequentemente degradando-se, a 

intensidade desta banda torna-se demasiadamente elevada, o que não ocorreu na 

análise das nanoestruturas preparadas (TAN et al., 2009). 

5.9 Estado de agregação das nanopartículas de anfotericina B 

A avaliação do estado de agregação da AFB durante o desenvolvimento de um 

sistema nanoestruturado é de fundamental importância, pois desta maneira, é 

possível verificar em qual dos seus estados de agregação encontra-se a AFB, 

monomérico, oligomérico ou agregados de oligômeros, tendo estes estados uma 

relação direta entre atividade e toxicidade da molécula (TORRADO et al., 2008). 

O estado de agregação pode variar de acordo com o solvente utilizado para a 

solubilização da AFB, apresentando-se na forma monomérica quando solubilizada 

em DMSO e/ou metanol e também em etanol (OLIVEIRA, 2008; VOLMER, 

SZPILMAN e CARREIRA, 2010) e na forma agregada quando solubilizada em água, 

tampão PBS pH 7,4, clorofórmio e acetonitrila (VOLMER, SZPILMAN e CARREIRA, 

2010; MARCANO et al., 2018). 

Neste ensaio foi possível observar as características em relação ao estado de 

agregação da AFB, pois o mesmo foi conduzido utilizando-se como controle a AFB 

solubilizada em metanol ou em tampão PBS pH 7,4 e como amostra a AFB 

resultante da liberação das nanopartículas em tampão (Figura 10). 
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Figura 10: Espectros de absorção UV-vis (450-320 nm) representativos do estado de agregação da AFB. (a) AFB livre em 

DMSO : Metanol (1:1 v/v); (b) AFB liberada das nanopartículas em meio fisiológico (pH 7,4); (c) AFB livre em DMSO : Tampão 

PBS pH 7,4. 
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O resultado obtido demonstrou que na solução preparada com metanol (Curva 

a) o espectro UV obtido foi compatível com o espectro da AFB monomérica. São 

características dessa forma os picos nas regiões próximas de 345 (I), 363 (II), 382 

(III) e 406 (IV) nm, conforme descrito em outros trabalhos (BOLARD, SEIGNEURET 

e BOUDET, 1980; OLIVEIRA, 2008; CASA et al., 2015b). 

Assim, observa-se a forma que é solúvel e menos tóxica, pois a razão entre o 

primeiro pico e o quarto pico é baixa (0,3) (BARWICZ, CHRISTIAN e GRUDA, 1992; 

MARCANO et al., 2018). 

Já em relação à solução preparada em tampão PBS pH 7,4 (Curva c) 

observou-se uma pequena intensidade nos picos II, III e IV e uma intensidade alta 

no pico I, resultando em uma razão alta (2,4) entre os picos I e IV. Isto sugere que a 

AFB encontra-se na forma agregada, portanto menos solúvel e mais tóxica, pois a 

razão foi >2 (BARWICZ, CHRISTIAN e GRUDA, 1992; THANKI et al., 2018). 

O resultado obtido com a AFB proveniente da liberação em meio fisiológico 

(Curva b) demonstrou que a mesma se encontra na forma monomérica, a forma 

mais solúvel e menos tóxica, pois a razão entre os picos I e IV também foi baixa 

(0,6), compatível com outro trabalho realizado pelo grupo (MARCANO et al., 2018). 
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Estes resultados são promissores, pois foram superiores aos resultados 

obtidos com produtos já existentes no mercado, como o Fungizone® (2,9) e o 

AmBisome® (4,8) testados anteriormente (GURUDEVAN, FRANCIS e 

JAYAKRISHNAN, 2018). 

5.10 Estudo de liberação in vitro 

O estudo de liberação in vitro foi realizado durante um tempo total de 120h 

(Figura 11) apresentando uma liberação inicial durante as primeiras 6h de 

aproximadamente 42%, seguida de uma liberação sustentada atingindo, no término 

do ensaio, um total de 56% de AFB liberada. Esse resultado superou nas primeiras 

6h a liberação da AFB de nanopartículas de PLA sem o revestimento de quitosana 

(CASA et al., 2015b) e aproximou-se muito de resultados obtidos da associação 

PLGA/Quitosana (JAIN et al., 2010) e da associação PLGA/PCL/Quitosana para 

liberação de docetaxel (BADRAN et al., 2018). 

 

Figura 11: Perfil de liberação in vitro das nanopartículas de PLGA/QS-AFB em meio fisiológico (pH 7,4) com tempo total de 

120h (a) e destacado o perfil de liberação para tempo de até 6h (b). (37 °C, 150 rpm e DSS 5%). Resultados expressos em 

média e desvio padrão (n = 3). 
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A presença de uma liberação inicial rápida, efeito burst, seguida de uma 

liberação sustentada demostra que as nanopartículas se enquadram em um tipo de 

liberação bifásica, ou seja, um modelo de segunda ordem, guiada por duas 

constantes, α – liberação rápida e β – liberação lenta, de acordo com o modelo de 

Korsmeyer-Peppas (SIEPMANN e PEPPAS, 2001) (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Perfil de cinética de liberação in vitro da AFB através das nanopartículas de PLGA revestidas com quitosana em 

tampão PBS (0,01 M, pH 7,4 e DSS 5%) 

Modelo r MSC k (h-1) 

Ordem zero 0,9473 -3,1896 0,5941 

Primeira ordem 0,9655 -3,0303 0,0103 

Segunda ordem 0,9991 5,5451 α = 0,0019 

β = 0,3918 

Higuchi 0,9473 -3,1876 0,3603 

 

Este modelo analisa os 60% liberados inicialmente de um sistema 

nanoestruturado, independente da forma geométrica da nanopartícula (RITGER e 

PEPPAS, 1987a; RITGER e PEPPAS, 1987b). Com este modelo avalia-se o valor 

do expoente n o qual indica a característica do mecanismo de liberação do fármaco. 

Valores de n ≤ 0,43 indicam um mecanismo de liberação do tipo Fickiano, que é 

aquele em que a difusão do fármaco ocorre através da parede polimérica; n ≥ 0,85 o 

mecanismo é chamado de não Fickiano, onde ocorre a erosão da matriz polimérica; 

0,43 < n < 0,85 indica um processo anômalo, ou seja, ocorre tanto a difusão quanto 

a erosão (RITGER e PEPPAS, 1987b; PEPPAS e SAHLIN, 1989). O valor de n 

determinado pelo modelo para o ensaio foi de 0,0845, indicando um modelo Fickiano 

que significa a difusão do fármaco pela matriz polimérica. 

Existem diversas formas de uma droga ser liberada do sistema 

nanoestruturado, como por exemplo, por erosão, por difusão através do polímero, 

por difusão através de poros aquosos formados no polímero ou por bomba osmótica. 

O modo de liberação que prevalece, depende de algumas características do 

polímero, entre as quais, peso molecular e a proporção das moléculas formadoras 

do polímero (FREDENBERG et al., 2011). 

Em estudo realizado referente à degradação do PLGA e a influência deste 

processo na liberação da droga encapsulada foi demostrado que num período de 
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cinco semanas ainda era possível encontrar fragmentos do polímero e mais 

especificamente, após duas semanas, havia sido degradado aproximadamente 20% 

do PLGA (JAIN et al., 2010). 

Estas duas situações, ou seja, a maneira pela qual o polímero se degrada e o 

tempo que o mesmo leva para que ocorra este processo em meio fisiológico, aliado 

ao fato da nanopartícula estar revestida com quitosana, contribuem para prolongar a 

liberação do fármaco (BADRAN et al., 2018). 

5.11 Estudo de liberação em fluído gástrico simulado (FGS) e fluído 

intestinal simulado (FIS) 

Juntamente com o estudo de liberação in vitro, quando se tem o interesse de 

desenvolvimento de sistemas nanoestruturados para administração oral de 

fármacos, é importante estudar como este sistema se comporta na simulação do 

TGI, através da avaliação deste comportamento em FGS e FIS (ANSELMO, 

GOKARN e MITRAGOTRI, 2018). 

O estudo consistiu em uma liberação com tempo total de 6h (Figura 12), sendo 

que, nas duas primeiras horas foi utilizado o FGS pH 1,2 e nas quatro horas 

seguintes este fluído foi substituído pelo FIS pH 6,8, para poder avaliar o 

comportamento das nanopartículas ao passar por um meio ácido, como o estômago, 

e em seguida um meio com condições próximas a neutralidade, como na porção 

inicial do intestino. 
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Figura 12: Perfil de liberação in vitro das nanopartículas de PLGA/QS-AFB em FGS (pH 1,2 até 2h) e em FIS (pH 6,8 de 2h até 

6h) com tempo total de 6h. (37 °C, 150 rpm e DSS 5%). Resultados expressos em média e desvio padrão (n = 3). 
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Os resultados obtidos demonstraram que o padrão de liberação foi de uma 

liberação baixa e lenta na condição ácida (0,2 %) e uma elevação na taxa de 

liberação após a mudança de pH com a mudança do meio, porém, a porcentagem 

de liberação foi baixa após as seis horas de experimento (1,4 %). 

A presença de quitosana pode alterar a liberação de fármacos dependendo do 

pH, como demostrado em um hidrogel desenvolvido para liberação de diclofenaco 

de sódio. Diferentes proporções de quitosana foram utilizadas e em pHs abaixo de 

7,4 a liberação foi muito baixa, melhorando com o aumento do pH, mesmo com a 

mudança de conformação provocada pela repulsão eletrostática entre as cadeias em 

pH ácido, o que melhora a permeabilidade (BURANACHAI, PRAPHAIRAKSIT e 

MUANGSIN, 2010). Entretanto, a liberação foi extremamente baixa neste pH pois a 

AFB tem uma baixa solubilidade em meio ácido, conforme demonstrado por 

MARCANO (2017). 

Outro aspecto é o fato da quitosana, quando utilizada como revestimento para 

sistemas nanoestruturados, de um modo especial com o PLGA, apresentar um 

aumento considerável no tempo de liberação de fármacos, como o verificado na 

comparação de tempos de liberação da dexametasona de nanopartículas de PLGA 
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(100 min.) e de nanopartículas de PLGA/quitosana (7.000 min.) (CHRONOPOULOU 

et al., 2012). 

Estudo recente demonstrou que o revestimento de quitosana em um carreador 

lipídico nanoestruturado possui uma capacidade de retenção da liberação da AFB do 

sistema, variando de acordo com o pH. Neste caso, para um pH de 6,8, a retenção 

ultrapassou os 60 % em até 240 min. (SUI LING, BILLA e ROBERTS, 2018). 

Com este entendimento, sugere-se que as nanopartículas de PLGA/quitosana 

contendo AFB possuem estabilidade nos FGS e FIS, liberando uma pequena 

quantidade da droga nestes meios, protegendo desta maneira a molécula do 

fármaco da ação digestiva do TGI e favorecendo a chegada da molécula na região 

do epitélio intestinal. 

5.12 Adsorção das nanopartículas à mucina 

5.12.1 Ensaio quantitativo 

O estudo da adsorção das nanopartículas à mucina é extremamente importante 

quando se busca um sistema nanoestruturado que tenha propriedades 

mucoadesivas, pois, as mucinas são as principais glicoproteínas presentes no muco 

e envolvidas diretamente no fenômeno de adesão (SOSNIK, DAS NEVES e 

SARMENTO, 2014). 

O desenvolvimento de qualquer tipo de nanoestrutura deve levar em 

consideração uma série de fatores que influenciam diretamente na mucoadesão, 

entre estes, no caso dos polímeros, destacam-se o peso molecular, a capacidade de 

reticulação e intumescimento, a concentração, entre outros fatores. Já em relação 

aos aspectos biológicos relacionados ao meio, pode-se destacar o pH e a 

temperatura, além da capacidade de regeneração e espessura das camadas de 

muco (CARVALHO, CHORILLI e GREMIÃO, 2014). 

Quando se realizou o ensaio, foram comparadas duas nanopartículas distintas, 

uma preparada com o revestimento de quitosana e a outra sem a quitosana, 

justamente para poder comparar se a presença da quitosana na formulação poderia 

ter alguma influência nas propriedades mucoadesivas das nanopartículas. 

Foram preparadas seis concentrações distintas de mucina (50, 100, 150, 200, 

350 e 500 µg/mL) (Figura 13) para avaliar se este seria um fator relevante para a 

adsorção das nanopartículas. 
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Figura 13: Porcentagem de mucina adsorvida às nanopartículas de PLGA/QS-AFB e nanopartículas de PLGA-AFB em relação 

à concentração de mucina adicionada. a, b, c, d – letras diferentes indicam diferença estatística significativa entre as amostras 

(ANOVA p < 0,05 com pós-teste de Tukey) (n = 3). 
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Após 60 min de incubação observou-se que existe uma diferença, comprovada 

estatisticamente, em relação à presença ou não de quitosana na formulação para se 

ter uma maior adsorção das nanopartículas à mucina nas concentrações de 50, 100, 

150 e 200 µg/mL. 

Nestas concentrações, as nanopartículas com quitosana adsorveram maior 

quantidade de mucina se comparadas com as nanopartículas sem a quitosana. Isto 

se deve ao fato de comprovadamente a quitosana ter a capacidade de aderir à 

mucina através de diversos tipos de ligações como interações hidrofóbicas, ligações 

de hidrogênio, mas principalmente através de atração eletrostática, pois o muco é 

carregado com cargas negativas e a quitosana com cargas positivas (SCHATTLING 

et al., 2017). 

Já nas concentrações de 350 e 500 µg/mL as médias sobrepõem-se pelo 

desvio-padrão, indicando que não se pode afirmar a existência de diferença 

estatística entre as amostras. 

Este resultado sugere que a adsorção da mucina às nanopartículas aumenta 

de acordo com o aumento da quantidade de mucina na solução, quando o 

revestimento proporciona este tipo de ligação. Isto também foi demonstrado para um 

sistema nanoestruturado para liberação de cetoprofeno (PREZOTTI, CURY e 
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EVANGELISTA, 2014) e também em um nanocarreador para zidovudina 

(PEDREIRO, CURY e GREMIÃO, 2016). 

A provável explicação para uma diferença não tão acentuada entre as 

nanopartículas contendo quitosana e as sem, apesar de estatisticamente existir esta 

diferença para algumas concentrações, é que na formulação em questão foi utilizada 

a quitosana de médio peso molecular. Todos os tipos de quitosana apresentam a 

capacidade de ligação com a mucina, porém, alguns estudos demonstraram que 

quitosanas com baixo peso molecular apresentam melhores resultados para 

mucoadesão, como em nanopartículas de PLGA contendo tobramicina (AL-

NEMRAWI et al., 2018) e em estudo que avaliou a capacidade da quitosana em 

aumentar a barreira protetiva das células epiteliais (KOOTALA et al., 2018). 

Este método (Lowry modificado por Peterson) para determinação de proteína 

livre no meio é um método que proporciona um valor estimado da quantidade de 

proteína presente no meio (PETERSON, 1977). 

5.12.2 Ensaio quantitativo indireto 

A realização do estudo quantitativo indireto da mucoadesão in vitro, associado 

ao estudo quantitativo de adsorção das nanopartículas à mucina, contribuem para 

um melhor entendimento da capacidade mucoadesiva das nanopartículas 

desenvolvidas. Os resultados obtidos estão expressos na tabela 4. 

Conforme descrito em outros estudos, observou-se que a mucina possui 

potencial zeta negativo (-13,1 ± 2,3) (SOGIAS, WILLIAMS e KHUTORYANSKIY, 

2008; SUI LING, BILLA e ROBERTS, 2018; MOHAMMED et al., 2018). O diâmetro 

médio observado (1.224,3 ± 1.189,6) foi muito superior se comparado com as 

nanopartículas com revestimento de quitosana (203,7 ± 22,0) e sem quitosana 

(189,8 ± 9,4). 

A avaliação das nanopartículas demonstrou as características em relação ao 

potencial zeta, apresentando uma carga negativa (-3,0 ± 0,1) para as nanopartículas 

sem quitosana, o que é característico do PLGA (AL-NEMRAWI et al., 2018; LIMA et 

al., 2018) e carga positiva (+21,1 ± 0,8) para a nanopartícula de PLGA com 

revestimento de quitosana (LIMA et al., 2018; MIELE et al., 2018). 

Com relação ao índice de polidispersão da mucina (0,516 ± 0,88), a média 

encontrada foi bem superior aos valores encontrados para as nanopartículas com 

quitosana (0,197 ± 0,01) e sem quitosana (0,113 ± 0,08). 
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Tanto as nanopartículas contendo quitosana, quanto as que tinham a ausência 

da mesma demonstraram alterações no diâmetro médio, índice de polidispersão e 

potencial zeta na presença de mucina em qualquer concentração (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Resultados em relação ao diâmetro médio, índice de polidispersão e potencial zeta obtidos no estudo da 

mucoadesão in vitro para nanopartículas de PLGA/QS-AFB e nanopartículas de PLGA-AFB. Resultados expressos em média e 

desvio padrão.  a, b – Letras diferentes indicam diferença estatística significativa entre as amostras. (ANOVA p < 0,05 com pós-

teste de Tukey) (n = 3). 

 Diâmetro médio 

(nm) 

Índice de 

polidispersão 

Potencial zeta 

(mV) 

NanoCQ 0,1% 896,8 ± 636,7 a 1,393 ± 0,62 -14,1 ± 1,2 

NanoCQ 0,25% 1.743,4 ± 495,2 a,b 0,505 ± 0,08 -15,2 ± 2,5 

NanoCQ 0,5% 2.297,5 ± 401,5 b 0,421 ± 0,05 -12,4 ± 1,5 

NanoSQ 0,1% 805,5 ± 199,6 a 0,782 ± 1,35 -13,0 ± 1,5 

NanoSQ 0,25% 1.316,5 ± 409,9 a,b 0,581 ± 0,04 -12,8 ± 0,7 

NanoSQ 0,5% 1.875,6 ± 635,8 b 0,472 ± 0,07 -12,8 ± 0,5 

NanoCQ – Nanopartícula de PLGA com AFB revestida com quitosana; NanoSQ – Nanopartícula de PLGA com AFB sem 

revestimento de quitosana. 

 

Nas nanopartículas com quitosana os resultados acompanharam estudo no 

qual o tamanho da mucina foi avaliado antes e após o contato com a quitosana, 

sendo que os tamanhos superaram os 1.000 nm (SOGIAS, WILLIAMS e 

KHUTORYANSKIY, 2008), tendo como resultado um tamanho que variou de ~900 

nm a ~2.300 nm. Resultado proporcional à concentração de mucina na solução, 

quanto mais mucina, maior o diâmetro médio após o contato das nanopartículas com 

a mucina. 

Quando avaliadas as nanopartículas sem a presença de quitosana observou-se 

que as mesmas apresentaram alterações pouco significativas, quando observado o 

desvio padrão, se comparado com as nanoestruturas contendo a quitosana, 

provavelmente pela formação de agregados de mucina. 

Com a análise das médias foi possível observar que houve diferença estatística 

apenas entre as concentrações de 0,1% e 0,5% para ambos os tipos de 

nanopartículas. Os demais parâmetros (índice de polidispersão e potencial zeta) não 

apresentaram diferenças estatísticas entre as médias. 
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Na figura 14 é possível observar a característica das nanopartículas de PLGA 

contendo AFB com quitosana e sem quitosana após o contato com as soluções de 

mucina descritas na tabela 4. 

Figura 14: Microscopia eletrônica de varredura com fonte de emissão de campo das nanopartículas de PLGA/QS-AFB, 

nanopartículas de PLGA-AFB e mucina livre. (a) Mucina livre 15.1 kx (dil. 1:250); (b) Nanopartículas de PLGA-AFB separadas 

da mucina (~500 nm) 13.0 kx (dil. 1:250); (c) Nanopartículas aglomeradas pela presença de mucina aderidas à superfície 10.0 

kx (dil. 1:500); (d) Nanopartícula de PLGA/QS-AFB isolada evidenciando o aumento de tamanho da mesma (~9.000 nm) 7.0 kx 

(dil. 1:500). 

(a)            (b) 

  

  

(c)            (d) 
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Na micrografia (a) observa-se a característica da mucina formando uma 

estrutura complexa devido aos diversos tipos de ligações que a compõe, organizada 

na forma de uma rede de ligações. A micrografia (b) identifica a presença das 

nanopartículas que não continham quitosana, demostrando que as mesmas não 

possuem uma interação significativa com a mucina, diferentemente das micrografias 

(c) e (d) que mostram a característica da interação da quitosana presente nas 

nanopartículas com a mucina presente no meio. 

Na micrografia (c), três nanopartículas unidas devido à presença da mucina 

aderida à superfície; já na micrografia (d) observa-se o aumento considerável do 

tamanho da nanopartícula pela adesão da mucina em sua superfície, como descrito 

na tabela 4. 

Os resultados encontrados nesta análise microscópica são compatíveis com 

outros estudos que utilizaram os mesmos polímeros, PLGA revestido com quitosana, 

para o desenvolvimento de nanopartículas, um com o objetivo de liberação oral 

(CHRONOPOULOU et al., 2016) e outro desenvolvido para liberação pulmonar (AL-

NEMRAWI et al., 2018). 

Desta forma, fica demonstrada a interação das nanopartículas revestidas com 

quitosana e a mucina, comprovando suas propriedades mucoadesivas. 

5.13 Avaliação da atividade citotóxica sobre eritrócitos 

Os resultados obtidos na avaliação citotóxica sobre eritrócitos estão 

representados na figura 15, onde pode-se observar que nas três concentrações 

testadas (10, 20 e 40 µg/mL) após um período de 24h, as nanopartículas de PLGA 

revestidas com quitosana contendo AFB protegeram muito bem os eritrócitos da 

ação tóxica da AFB em comparação com a droga livre. 
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Figura 15: Porcentagem de hemólise induzida pela AFB livre e pelas nanopartículas de PLGA/QS-AFB em eritrócitos 

incubados por 24h a 37 °C. a, b, c, d – Letras diferentes indicam diferença estatística significativa entre as amostras. (ANOVA p 

< 0,05 com pós-teste de Tukey) (n = 3). 
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Nas concentrações de 10 e 20 µg/mL a ação hemolítica dos sistemas 

nanoestruturados foi praticamente nula, tendo na AFB livre resultados de 57 e 83 % 

de hemólise, respectivamente. Na maior concentração (40 µg/mL) a hemólise 

provocada pela AFB livre foi total e a das nanopartículas foi de ~6 %. 

Foram testadas nanopartículas sem AFB e estas não apresentaram ação 

hemolítica. O padrão positivo de hemólise foi realizado com água. Também foi 

testado o solvente (DMSO) da AFB diluído em tampão PBS na proporção de 1:10 

(v/v), não apresentando hemólise significativa em comparação com o padrão 

positivo em água. 

Os resultados demonstraram a perspectiva de segurança na utilização deste 

tipo de nanopartícula em relação à toxicidade sobre eritrócitos, estando de acordo 

com pesquisas recentes de encapsulação da AFB utilizando o PLGA (RADWAN et 

al., 2017) e também a quitosana (JAIN et al., 2018). 

São resultados complementares ao ensaio para avaliação do estado de 

agregação, onde foi observado a prevalência da forma monomérica da AFB após 

liberação, ou seja, a forma mais solúvel e menos tóxica. 
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5.14 Avaliação da atividade citotóxica sobre células Vero 

O ensaio para avaliar a citotoxicidade das nanopartículas desenvolvidas sobre 

células Vero justifica-se, pois sabe-se que a AFB é um fármaco extremamente tóxico 

para as células renais (LANIADO-LABORÍN e CABRALES-VARGAS, 2009). Por este 

motivo a escolha das células Vero, que são células renais de macaco verde africano 

e são uma das opções para se testar a toxicidade da AFB sobre células normais. 

Os resultados de viabilidade celular encontram-se demonstrados nas figuras 

16, 17 e 18, que representam os ensaios realizados nos tempos de 24, 48 e 72h 

respectivamente. 

Foram testadas cinco concentrações diferentes de nanopartículas de 

PLGA/QS-AFB (10, 20, 50, 100 e 150 µg/mL), sendo que foram repetidas as 

mesmas concentrações para a AFB livre. 

 

Figura 16: Viabilidade das células Vero após contato com AFB livre e com nanopartículas de PLGA/QS-AFB, incubadas 24h, 

37 °C, 5% CO2 e reveladas pelo método do MTT. a – diferença estatística significativa entre as amostras e o controle positivo 

(0 µg/mL) (ANOVA p < 0,05 com pós-teste de Dunnett) (n = 4). 
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0 µg/mL = Controle positivo para viabilidade celular. 

 

Após 24h de incubação das células foi possível observar que se mantiveram 

porcentagens de viabilidade celular acima dos 90 % para todas as concentrações 
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utilizadas de nanopartículas, diferentemente do que ocorreu com a AFB livre, que 

teve um decréscimo gradual com o aumento das concentrações, chegando a 

aproximadamente 10 % de viabilidade na maior concentração (150 µg/mL). 

Estes resultados foram comprovados estatisticamente quando comparados 

com o padrão positivo de viabilidade celular (0 µg/mL), ou seja, poços onde haviam 

apenas células Vero, sem nanopartículas ou AFB livre. 

Para todas as concentrações de nanopartículas a viabilidade celular não 

demonstrou diferença estatística comparando-se com o padrão positivo; já para as 

concentrações da AFB livre, apenas na menor concentração (10 µg/mL) esta 

diferença não existiu, para as demais, a redução na viabilidade celular foi acentuada. 

 

Figura 17: Viabilidade das células Vero após contato com AFB livre e com nanopartículas de PLGA/QS-AFB, incubadas 48h, 

37 °C, 5% CO2 e reveladas pelo método do MTT. a – diferença estatística significativa entre as amostras e o controle positivo 

(0 µg/mL) (ANOVA p < 0,05 com pós-teste de Dunnett) (n = 4). 
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Figura 18: Viabilidade das células Vero após contato com AFB livre e com nanopartículas de PLGA/QS-AFB, incubadas 72h, 

37 °C, 5% CO2 e reveladas pelo método do MTT. a – diferença estatística significativa entre as amostras e o controle positivo 

(0 µg/mL) (ANOVA p < 0,05 com pós-teste de Dunnett) (n = 4). 
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0 µg/mL = Controle positivo para viabilidade celular. 

 

Resultados semelhantes também foram obtidos com os tempos de 48 e 72h, 

em que a viabilidade celular determinada pelo método do MTT permaneceu com 

valores superiores a 76 %, sugerindo que as nanopartículas auxiliam na lenta 

liberação da AFB no meio, proporcionando a manutenção de uma alta viabilidade 

celular, o que sugere que desta forma a AFB exerce um efeito citotóxico menor para 

as células quando comparada com a mesma na forma livre. 

Estes resultados foram compatíveis com outras pesquisas envolvendo a AFB e 

sistemas nanoestruturados, onde também avaliou-se a toxicidade sobre esta mesma 

linhagem celular, como o desenvolvimento de um nanocarreador lipídico com 

alginato que obteve também valores superiores a 75 % de viabilidade (SENNA et al., 

2018) e também em nanopartículas de poli(ε-caprolactona) revestidas com 

quitosana, com valores de viabilidade superiores a 80 % (MARCANO et al., 2018), 

ambos nanocarreadores para administração oral. 

Foram testadas nas células as nanopartículas de PLGA/QS (sem AFB) e 

observado que não ocorreu interferência no crescimento celular, ou seja, a 

viabilidade foi de aproximadamente 100 %. Também foi realizado o teste com o 
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solvente da AFB (DMSO) na proporção de 1:40 (v/v), tendo apresentado uma 

viabilidade acima de 80 %, não apresentando diferença estatística em comparação 

com o controle positivo. 

Os resultados mostram que o sistema nanocarreador desenvolvido contendo 

AFB exerce uma redução no efeito citotóxico do fármaco em até 72h, reduzindo 

assim, as chances de ocorrência de nefrotoxicidade. 

Estes resultados corroboram com os resultados obtidos com o ensaio para 

avaliação do estado de agregação, onde foi observado que a AFB liberada das 

nanopartículas em tampão PBS encontrava-se na forma monomérica, ou seja, a 

forma mais solúvel e menos tóxica. 

5.15 Atividade antifúngica – ensaio in vitro 

 Dentre os problemas relacionados com as infecções fúngicas sistêmicas, 

pode-se destacar aquelas que acometem pacientes que encontram-se em 

tratamento nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), pois muitos deles estão 

imunocomprometidos ou sofreram alguma intervenção médica que os deixou 

debilitados, por exemplo, aqueles que sofreram algum tipo de transplante 

(CERVERA, 2012; SIPSAS e KONTOYIANNIS, 2012). Uma das principais vias de 

acesso de Candida spp. para a corrente sanguínea é através dos biofilmes formados 

nos cateteres utilizados pelos pacientes em tratamento, principalmente os que se 

encontram nas UTIs, porém, seguindo um dos tratamentos convencionais, que é a 

utilização da AFB, muitas cepas demostraram-se resistentes a esta intervenção 

(BOUCHERIT-ATMANI et al., 2011). 

Entre as mais importantes formas de se avaliar a ação de fármacos 

antifúngicos como a AFB é a realização de experimentos para a determinação da 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) da droga. A CIM é definida como a mínima 

concentração de fármaco antifúngico utilizado com capacidade de impedir o 

crescimento visível de micro-organismos em teste de sensibilidade por diluição em 

caldo ou ágar (NCCLS, 2002; ARENDRUP et al., 2012). 

Esta técnica foi utilizada para avaliar se a AFB, mesmo depois de encapsulada 

nas nanopartículas poliméricas manteve sua capacidade antifúngica. Os resultados 

obtidos testando-se as nanopartículas foram confrontados com os resultados da 

droga aplicada de forma pura, ou seja, sem estar encapsulada, de acordo com os 
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critérios do The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 

(EUCAST) e apresentados na tabela 5. 

Em relação à técnica utilizada pelo Clinical and Laboratory Standards Institute 

(CLSI), um estudo comparativo realizado recentemente, demostrou que as duas 

técnicas apresentam resultados bastante semelhantes e comparativos para as cinco 

principais espécies de Candida utilizando-se os fármacos preconizados em ambas 

as técnicas, entre eles, a AFB (PFALLER et al., 2014). 

 

Tabela 5: CIM das nanopartículas de PLGA/QS-AFB sobre cepas clínicas de C. albicans, C. glabrata, C. guilhermondii, C. 

tropicalis e T. asahii no tempo de 24h. A coluna da EUCAST representa a AFB livre. Resultados expressos em média. S – 

Isolado clínico de sangue; U – Isolado clínico de urina; CVV – Isolado clínico de candidíase vulvo-vaginal. 

Espécie Isolado PLGA/QS-
AFB (µg/mL) 

EUCAST 
(µg/mL) 

C. albicans 123 S 0,5 0,06 

C. albicans ATCC 90028 0,5 0,12 

C. albicans 194 CVV 0,5 0,06 

C. albicans 212 CVV 0,5 0,03 

C. albicans 253 U 0,25 0,12 

C. albicans 37 S 0,25 0,12 

C. albicans 43 CVV 0,5 0,06 

C. albicans 485 S 0,25 0,06 

C. albicans 562 U 0,25 0,06 

C. albicans 610 S 0,5 0,5 

C. albicans 668 U 0,25 0,03 

C. albicans 682 U 0,25 0,03 

C. glabrata 258 U 0,25 0,015 

C. glabrata 409 U 0,5 0,03 

C. glabrata 421 CVV 0,25 0,03 

C. glabrata 436 U 0,25 0,015 

C. guilhermondii 20 U 0,12 0,06 

C. tropicalis 106 S 0,5 0,25 

T. asahii 20 U 1 1 

T. asahii 48 U 1 0,5 

 

A escolha na utilização de muitas cepas clínicas de C. albicans justifica-se, pois 

inúmeros estudos demonstraram que a grande maioria dos casos de candidíase 

ainda são causados pela espécie C. albicans, porém com resultados significativos 

para outras espécies de Candida, como o observado no estudo realizado em 

hospitais de Osaka no Japão (MORII et al., 2014) e também em outro realizado na 

região do Oriente Médio (ALOTHMAN et al., 2014). 
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De acordo com os resultados obtidos foi possível observar que em relação à 

grande maioria das amostras testadas as concentrações da CIM foram superiores às 

observadas segundo a norma da EUCAST, com exceção nas amostras C. albicans 

610 (0,5 µg/mL) e Trichosporon asahii 20 (1 µg/mL) onde o fármaco contido na 

nanoestrutura se igualou à norma da EUCAST. 

Os resultados de CIM superiores na maioria das amostras testadas em relação 

ao recomendado pela norma podem ser explicados relacionando-se a liberação do 

fármaco com o processo de degradação do polímero utilizado, que neste caso foi o 

PLGA 50:50 (proporção ácido lático e ácido glicólico) com peso molecular de 30.000-

60.000 g/mol. 

Com uma liberação lenta (menor que 50% em 24h) associada ao tempo de 

incubação do microrganismo (24h), pode-se sugerir que os resultados obtidos em 

que os valores de CIM do fármaco encapsulado foram superiores aos obtidos com o 

fármaco livre são compatíveis com o comportamento das nanopartículas em relação 

à liberação da AFB. 

Observando-se o resultado obtido na cepa de T. asahii, onde o resultado de 

CIM com o sistema nanoestruturado foi igual ao do fármaco puro, pode-se deduzir 

que a nanoencapsulação da AFB utilizando-se polímero sintético foi benéfica para a 

ação da mesma nesta cepa, pois alguns estudos demonstraram a resistência de 

cepas de T. asahii em relação às formulações existentes de AFB, que são 

formulações lipídicas (MICELI, DÍAZ e LEE, 2011). 
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6. CONCLUSÃO 

Com o desenvolvimento do trabalho foi possível concluir que as nanopartículas 

de PLGA/QS-AFB, desenvolvidas de acordo com o método de emulsificação-

evaporação do solvente, conforme verificado com os ensaios para determinação das 

características físico-químicas das nanopartículas (204 ± 22 nm, IP de 0,197 ± 0,01 

e potencial zeta de +21 ± 0,8 mV), apresentaram formato esférico. 

As características do fármaco foram mantidas, não ocorrendo nenhuma 

degradação inesperada nos componentes da formulação e a interação da AFB com 

os polímeros foi demonstrada através do DRX e DSC, onde foi possível observar a 

amorfização da molécula na interação com os polímeros, diferentemente da 

molécula isolada que possui características cristalinas, além de uma melhora na sua 

estabilidade térmica. 

O revestimento de quitosana estava presente na superfície, conforme 

observado nos ensaios de mucoadesão, garantindo assim, as características para 

proporcionar a adesão à mucina, o que é ideal para a proposta de utilização por via 

oral do sistema nanoestruturado. 

As nanopartículas demonstraram redução da toxicidade in vitro da AFB em 

comparação à AFB livre quando testadas em eritrócitos e em células Vero, indicando 

que as chances de hemólise e nefrotoxicidade, efeitos inerentes a AFB, ficaram 

bastante reduzidas. Este resultados corroboraram com os resultados da avaliação 

da agregação da AFB, que demonstraram que a mesma prevalece na sua forma 

monomérica após liberação no meio, ou seja, sua forma mais solúvel e menos 

tóxica. 

Com relação aos ensaios in vitro com cepas clínicas de Candida spp. e 

Trichosporon spp., os resultados obtidos possibilitaram a conclusão que a AFB, 

mesmo sendo liberada aos poucos, está sendo efetiva no combate aos 

microrganismos, apresentando resultados compatíveis em comparação com os 

resultados obtidos na utilização do fármaco livre. 

É possível concluir que as nanopartículas desenvolvidas mostraram-se 

promissoras para a elaboração de uma forma farmacêutica com finalidade de 

utilização oral para a AFB, com indicação de redução significativa dos principais 

efeitos citotóxicos do fármaco e características físico-químicas e estruturais 

adequadas para esta via de administração. 
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