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RESUMO 

Nas últimas décadas, as infecções fúngicas invasivas (IFI) têm tido um aumento 
significativo principalmente nos pacientes imunocomprometidos nas unidades de 
terapia intensiva, sendo assim umas das maiores causas de morbidade e 
mortalidade associadas a este tipo de patologia, onde as espécies do gênero 
Candida representam a quarta causa mais comum de IFI em humanos. Dentre os 
antifúngicos aprovados para o tratamento das IFI, destaca-se a anfotericina B 
(AnB), a qual caracteriza-se por ser um antifúngico de amplo espectro. No entanto, 
seu uso clinico tem sido limitado devido aos seus efeitos secundários sendo o 
mais grave a nefrotoxicidade. Além disso, a AnB possui baixa solubilidade, baixa 
permeabilidade nas membranas e fraca estabilidade no ambiente gástrico, o que 
impossibilita sua administração pela via oral. Assim, o objetivo deste trabalho foi 
desenvolver nanopartículas de poli (ε-caprolactona), revestidas com quitosana 
(Qs), para o carreamento de AnB, com a finalidade de reduzir seus efeitos 
citotóxicos frente a células humanas e como uma proposta para melhorar sua 
biodisponibilidade pela via oral. As nanopartículas (Nps) foram obtidas pelo 
método de nanoprecipitação, e parâmetros como, tipo e concentração de 
tensoativo, proporção fase orgânica: fase aquosa, concentração da quitosana e 
quantidade de fármaco foram otimizados. As Nps foram caracterizadas quanto ao 
diâmetro médio, índice de polidispersão, potencial zeta, morfologia, liberação in 
vitro (pH fisiológico e nos fluidos gastrointestinais), estado de agregação, 
hemólise, citotoxicidade em linhagem de células Vero e atividade antifúngica. As 
Nps-AnBQs obtidas, apresentaram diâmetro médio de 318±35 nm, índice de 
polidispersão de 0,24±0,02, potencial zeta de +36±1,8 mV e alta eficiência de 
encapsulação (%EE) de 69%±0,02. O estudo sobre o estado de agregação da 
AnB encapsulada, revelou que a mesma se encontra em um estado de baixa 
agregação molecular. O perfil cinético da AnB liberada a partir das Nps-AnBQs foi 
de segunda ordem e governado por difusão. A liberação nos fluidos 
gastrointestinais mostrou que as Nps-AnBQs apresentaram uma boa estabilidade 
no fluido gástrico e intestinal simulado obtendo porcentagens de liberação da AnB 
de 10,08% (pH=1,2) e de 29,15%(pH=6,8) no tempo de 6 h. Os resultados do 
ensaio de toxicidade sobre eritrócitos in vitro, revelaram que a AnB associada às 
Nps apresentou uma redução significativa da citotoxicidade (p<0,05) em relação 
ao fármaco na forma livre. O ensaio de citotoxicidade das Nps-AnBQS sobre a 
linhagem de células Vero mostrou que as nanopartículas reduziram 
significativamente a toxicidade renal da AnB. Além disso, a AnB associada às Nps 
apresentara atividade antifúngica frente a cepa de Candida parapsilosis1, sendo, 
portanto, uma ótima proposta como sistema de liberação para AnB pela via oral.  
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ABSTRACT 

In recent decades, invasive fungal infections (IFIs) have increased significantly in 
immunocompromised patients in intensive care units, thus being one of the major 
causes of morbidity and mortality associated with this type of disease, where the 
species of Candida represents the fourth most common cause of IFI in humans. 
Among the antifungal agents approved for the treatment of IFI, the most widely used 
is amphotericin B (AmB), which is characterized by being broad spectrum antifungal 
drug. However, its clinical use has been limited due to its side effects being the most 
adverse the nephrotoxicity. Furthermore, AmB has a low solubility, low permeability 
in the membranes and poor stability in the gastric environment, which makes it 
impossible to be administered by the oral route. In this study, the aim was to develop 
nanoparticles of poly (ε-caprolactone) coated with chitosan (CS) for AmB carrier 
with the goal reducing toxicity to human cells and improving the oral bioavailability. 
Nanoparticles (Nps) were obtained by the nanoprecipitation method, and 
parameters such as type and concentration of surfactant, organic phase proportion: 
aqueous phase, chitosan concentration and amount of drug were optimized. The 
Nps were characterized in terms of size, polydispersity index, zeta potential, 
morphology, in vitro release (physiological pH and gastrointestinal fluids), 
aggregation status, hemolysis, cytotoxicity over Vero cell line and antifungal activity. 
The Nps-AnBCS obtained were nanometric sized, with a mean diameter of 318 ± 
35 nm, low polidispersion of 0.24 ± 0.02, zeta potential of + 36.2 ± 1.8 mV and high 
entrapment efficiency (% EE) of 69% ± 0.02. The study about the state of 
aggregation of the encapsulated AmB revealed that it is in a state of low molecular 
aggregation. The kinetic profile of the AmB released from the Nps-AnBCS was of 
second order and governed by diffusion. The release in the gastrointestinal fluids 
showed that the Nps-AnBCS presented good stability in the simulated gastric and 
intestinal fluid obtaining percentages of AmB release of 10.08% (pH = 1.2) and 
29.15% (pH= 6, 8) at the time of 6 h. The results of the in vitro hemolysis study 
revealed that AmB encapsulated significantly reduced the hemolytic toxicity of AmB 
(p <0.05) compared with free drug. The cytotoxicity of Nps-AnBCS over the Vero 
cell line showed a significant reduction in renal toxicity of AmB. In addition, the AmB 
associated with the Nps presented antifungal activity against the Candida 
parapsilosis strain, being therefore an excellent proposal for the oral delivery of 
AmB.  

 

Key words: Amphotericin B, Polymeric Nanoparticles, Cytotoxicity  
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas duas décadas as espécies de Candida têm se convertido na quarta 

causa mais comum de infecções fúngicas invasivas em humanos, causando 

infecções que vão desde simples desordens mucocutâneas até doenças invasivas 

que podem envolver qualquer órgão (PAPPAS et al., 2009). 

A candidemia e outras formas de candidíases invasivas (CI) representa uma das 

principais causas de morbidade e mortalidade em pacientes imunocomprometidos 

nas unidades de terapia intensiva (UTIs) (TRAGIANNIDIS et al., 2013). Os fatores 

de risco vão depender do paciente e da idade. No entanto os principais fatores 

associados a CI envolvem: uso de antibióticos de amplo espectro, tempos 

prolongados de hospitalização principalmente nas UTIs, terapias 

imunossupressoras, cateteres venosos, uso de corticoides, entre outros (H.M. et 

al., 2001)  

Atualmente, existem quatro tipos de antifúngicos aprovados para o tratamento 

das infecções fúngicas invasivas (IFI), os polienos, os azóis, as equinocandinas e 

o análogo nucleosídico de flucitosina (TRAGIANNIDIS et al., 2013) 

Dentre os polienos, destaca-se a anfotericina B (AnB), a qual caracteriza-se por 

ser o antifúngico de amplo espectro mais utilizado no tratamento das infecções 

fúngicas invasivas (IFI) como a Candida albicans, Aspergillus fumigates e no 

tratamento contra parasitas como a Leishmania donovani. No entanto, seu uso 

clínico tem sido limitado devido a seus efeitos secundários e sua nefrotoxicidade 

(PATEL et al., 2013) (DUPONT, 2002).  

As terapias convencionais de AnB disponíveis no mercado são administradas 

pela via parenteral e além dos esforços realizados para melhorar sua eficácia e 

reduzir sua a nefrotoxicidade, os custos de administração são elevados tornando-

se inacessíveis para as populações menos favorecidas (PATEL et al., 2013). 

Nesse sentido, o desenvolvimento de formulações orais de AnB, eficazes e 

seguras, teria implicações na redução da necessidade de hospitalização durante 

sua administração e no custo associado ao tratamento, permitindo assim o acesso 

dessas populações. (AL-QUADEIB et al., 2014) (WASAN et al., 2009).  

A via de administração oral tem sido escolhida como a forma de administração 

mais segura e menos invasiva (DES RIEUX et al., 2006). No entanto, alguns 

fármacos como a AnB apresentam baixa solubilidade, estabilidade e 
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biodisponibilidade, o que faz com que estes fármacos não consigam atingir os 

níveis terapêuticos por via gastrointestinal (GI) (ENSIGN; CONE; HANES, 2012). 

(GERSHKOVICH et al., 2009) 

Nos últimos anos, tem havido um substancial progresso no desenvolvimento de 

formulações orais, a partir da sua associação com carreadores coloidais a fim de 

melhorar a biodisponibilidade do fármaco (DES RIEUX et al., 2006). Dentro dos 

carreadores coloidais destacam-se as nanopartículas poliméricas (Nps), as quais 

tem se tornado potenciais carreadores de fármacos, devido às suas numerosas 

vantagens (GALINDO-RODRIGUEZ et al., 2004), entre as quais destaca-se sua 

capacidade de proteger os fármacos da degradação no trato GI, podendo assim 

atingir seu alvo específico, permitindo a liberação controlada e sustentada do 

fármaco. (ENSIGN; CONE; HANES, 2012). Além disso, a entrega do fármaco no 

seu alvo especifico, deve superar numerosos obstáculos, incluindo a acidez do 

ambiente gástrico e a secreção contínua de muco que protege o trato GI (ENSIGN; 

CONE; HANES, 2012)  

Numerosas estratégias têm sido propostas para modular suas características 

físico-químicas, tais como, hidrofobicidade, potencial zeta (Pz), propriedades de 

liberação do fármaco e interação com o meio biológico, como por exemplo a 

bioadesão, biocompatibilidade, biodegradação e absorção celular (GALINDO-

RODRIGUEZ et al., 2004). A modificação da superfície das Nps é conseguida a 

partir de revestimentos com polímeros ou surfactantes ou ainda por funcionalização 

de grupamentos hidrofílicos do polímero (SOPPIMATH et al., 2001). 

Entre os polímeros utilizados para revestir a superfície das Nps, destaca-se a 

quitosana, que é um polissacarídeo catiônico natural, amplamente utilizado devido 

às suas propriedades de mucoadesão que intensificam sua absorção no trato GI 

(CHEN et al., 2013). A quitosana caracteriza-se por diminuir a resistência elétrica 

transepitelial, favorecendo assim sua interação com os epitélios, facilitando e 

melhorando a capacidade de transporte do fármaco e incrementando o tempo de 

circulação sistêmica e, desta forma, aumentar a probabilidade de as NPs chegarem 

ao seu local de ação.(WANG et al., 2015) (CALVO; REMUNAN-LOPEZ, 

1997)(FENG, 2004). 

 Levando em consideração a necessidade de aumentar a biodisponibilidade e 

de reduzir a toxicidade que acarreta o uso da AnB via parenteral, a proposta deste 

trabalho é desenvolver nanopartículas de poli(ε-caprolactona), revestidas com 
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quitosana, para o carreamento de AnB como uma proposta para via de 

administração oral.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Infecções fúngicas  

 

Nas últimas décadas, as infeções fúngicas invasivas (IFI) têm tido um aumento 

significativo principalmente nos pacientes imunocomprometidos nas unidades de 

terapia intensiva (UTIs) sendo assim umas das maiores causas de morbidade e 

mortalidade associadas a este tipo de patologia (PARAMYTHIOTOU et al., 2014). 

Essas infecções podem ser tanto superficiais, afetando a pele, membranas e 

mucosas, ou sistêmica envolvendo alguns órgãos do corpo (RÜPING; 

VEHRESCHILD; CORNELY, 2008). Diversos fatores estão envolvidos neste 

aumento das IFI, no entanto, geralmente a causa principal são algumas práticas 

médicas, terapias imunossupressoras, uso de antibióticos de amplo espectro, 

nutrição parenteral, ventilação mecânica e procedimentos cirúrgicos invasivos 

como transplantes de órgãos e de medula óssea, entre outros (WILLIAMS et al., 

2011) (FRIDKIN; JARVIS, 1996). 

Dentre os fungos registrados como patógenos humanos destacam-se algumas 

espécies do gênero da cândida (SILVA et al., 2012), a qual é um microrganismo 

presente em pequenas quantidades na microflora da superfície das mucosas e na 

pele de hospedes saudáveis (BOUZA; MUÑOZ, 2008), esta possui cerca de 350 

espécies diferentes mas só uma minoria tem sido associada à candidíase humana 

(infeções causada por espécies de cândidas) (WILLIAMS et al., 2011).  

Dentre as espécies de cândida isoladas em seres humanos consideradas como 

patogênicas, destaca-se a Candida. albicans, seguida por, a Candida. parapsilosis, 

Candida. glabrata e Candida. tropicalis (espécies não-albicans) (HAJJEH et al., 

2004), sendo a C. albicans a mais prevalente e a principal causa de candidemia 

nas UTIs. No entanto, estudos micológicos têm registrado ao longo das últimas 

duas décadas um aumento significativo das espécies não-albicans em alguns 

pacientes, grupos de idade avançada, assim como em diferentes regiões 

geográficas, essas espécies estão sendo reconhecidas como causadoras de 

importantes infecções humanas (WILLIAMS et al., 2011) (PFALLER; DIEKEMA, 

2007).  

A epidemiologia da candidemia tem sido bem estudada nos Estados Unidos, 

Europa e alguns países da América do Sul, nos quais foram atribuídas altas taxas 
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de mortalidade gerando um aumento nos custos de assistência ao paciente durante 

a hospitalização.(LOPES COLOMBO et al., 1999) (ZAOUTIS et al., 

2005)(BASSETTI et al., 2013). No caso do Brasil, as espécies não-albicans 

representam a maior incidência de infecções fúngicas em pacientes mais graves 

representando, assim, 63 % de todos os episódios sendo as espécies mais 

frequentemente causadoras da candidemia: C. albicans (37%), C. parapsilosis 

(25%), C. tropicalis (24%), C. rugosa (5%) e C. glabrata (4%) (LOPES COLOMBO 

et al., 1999) 

Atualmente, existem quatro classes de fármacos antifúngicos disponíveis para o 

tratamento das infecções antifúngicas invasivas: polienos, azóis, equinocandinas e 

o análogo nucleosídico de flucitosina (TRAGIANNIDIS et al., 2013),sendo a 

Anfotericina B (AnB), uns dos antifúngicos de amplo espectro mais utilizados no 

tratamento de infecções sistêmicas graves (SILVA et al., 2012). 

2.2 Anfotericina B (AnB) 

A AnB, é um antibiótico de polieno, da cor amarelo-alaranjado, que consiste de 

37 átomos de carbono dispostos em série que formam o anel macrocíclico fechado 

por lactonização. A cadeia de duplas ligações conjugadas (C=C), todas em 

conformação trans não substituídas (heptaeno), forma o lado apolar da molécula e 

a cadeia poli-hidroxilada com sete grupos hidroxilas livres, lhe confere a 

característica hidrofílica. Em uma das extremidades encontra-se um resíduo de 

micosamina (lactona) com um grupo amino livre, formando uma cabeça apolar 

anfotérica (Figura1)(ADAMS; KWON, 2003)(GRUSZECKI et al., 2009)(GAGOŚ et 

al., 2008)(CATALÁN; MONTEJO, 2006). 

A AnB foi isolada pela primeira vez em 1959, a partir da fermentação de culturas 

de Streptomyces nodosus (DUTCHER JAMES, GOLD WILLIAM, PARANGO 

JOSEPH, 1959)(TORRADO et al., 2008). A cepa foi recolhida em 1955 na 

Venezuela ao longo do Delta do Orinoco em Temblador, por W. Gold, onde os 

extratos foram avaliados para atividade antifúngica (LEMKE; KIDERLEN; KAYSER, 

2005). A AnB foi introduzida em meados da década de 1950 como o primeiro 

medicamento antifúngico eficaz para as micoses sistêmicas e a primeira formulação 

da AnB aprovada pelo FDA (Food and Drug Administration) foi o Fungizone® em 

1958(DISMUKES, 2000)(JOHNSON; EINSTEIN, 2007).  
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Figura 1. Estrutura química da Anfotericina B (Adaptação em ACD/ChemSketch FREEWARE) 

(ADAMS; KWON,2003)(GAGOŚ et al., 2008) 

 

A AnB não só tem ampla atividade antifúngica contra infecções fúngicas 

sistêmicas tais como: C. albicans e Aspergillus fumigatus, entre outras, como 

também apresenta atividade antiparasitária contra Leishmania visceral e cutânea 

causada pelo protozoário hemoflagelado do gênero Leishmania. No entanto, sua 

atividade tem sido limitada devido aos seus efeitos secundários, principalmente a 

nefrotoxicidade, relacionada em muitos casos a uma insuficiência renal (LEMKE; 

KIDERLEN; KAYSER, 2005). 

2.2.1 Características Físico-químicas da AnB 

A AnB tem duas características físico-químicas essenciais: um comportamento 

anfifílico, devido à presença de grupos polares e apolares do anel da latona e um 

comportamento anfotérico, devido à presença de grupos aminos e carboxílicos 

ionizáveis (TORRADO et al., 2008) (Figura1).  

Sua natureza anfifílica, zwitteriônica e sua distribuição assimétrica dos grupos 

hidrofílicos e hidrofóbicos, faz que a AnB tenha uma solubilidade muito baixa em 

todos os solventes aquosos e na maioria dos solventes orgânicos (TORRADO et 

al., 2008). Em água e a pH fisiológico (6 – 7) a solubilidade da AnB é menor do que 

1 mg/mL, em solução aquosa a pH 2 e 11 se torna solúvel, entretanto nestas 

condições a AnB não é estável. Sua solubilidade em dimetilsufóxido (DMSO) é de 

30-40 mg/mL e em dimetilformamida (DMF) é de 2-4 mg/mL (SIGMA-ALDRICH, 

2014) 

De acordo com o sistema de classificação biofarmacêutica a AnB pertence à 

classe IV, o que se traduz em uma baixa solubilidade e baixa permeabilidade nas 

membranas (AMIDON et al., 1995). Estas duas propriedades, agravadas pela fraca 

estabilidade da molécula no ambiente gástrico, são os principais fatores 

OH

CH3

OCH3

O OHOH OH OH

OH

O

OH

COO
-

O

OH

CH3

O
OH

NH3
+

CH3

OH



7 
 

responsáveis pela baixa biodisponibilidade da AnB quando é administrada por via 

oral(GERSHKOVICH et al., 2009), por isso é administrada pela via intravenosa 

(TRAGIANNIDIS et al., 2013). Isto faz com que com as pesquisas atuais estejam 

focadas no desenvolvimento de formulações orais seguras para melhorar sua 

biodisponibilidade(AL-QUADEIB et al., 2014) (WASAN et al., 2009) 

Seu caráter anfifílico faz com que a AnB tenda a auto organizar-se e formar 

agregados moleculares acima de uma concentração limite. Estes agregados são 

formados pela interação entre as cadeias vizinhas do polieno (cromóforos) 

(MILHAUD et al., 2002)(TORRADO et al., 2008). A presença de diferentes estados 

de agregação, que envolve uma mistura de oligômeros com diferentes associações 

moleculares, faz com que a interação da AnB com a membrana de esterol seja 

diferente, o que induz à mudanças na membrana (TORRADO et al., 2008). A AnB 

em meio aquoso se encontra como uma mistura de monômeros e oligômeros 

solúveis, com agregados insolúveis em água (LEGRAND et al., 1992) (TORRADO 

et al., 2008). Dependendo do grau de agregação da AnB, é possível observar 

diferenças no aspecto visual das soluções aquosas, por exemplo, uma 

conformação monomérica, apresenta-se como uma solução transparente, no 

entanto, a presença de oligômeros mostra-se como uma dispersão coloidal 

translúcida e finalmente uma formulação com alta agregação de oligômeros, produz 

uma suspensão opaca (TORRADO et al., 2008). Em concentrações inferiores a 0,1 

µg/mL, a AnB está geralmente presente na forma monomérica e em concentrações 

mais elevadas tende a auto associar-se para formar oligômeros (TORRADO et al., 

2008). 

A toxicidade da AnB tem sido atribuída à organização molecular na formulação, 

sendo a forma monomérica a forma menos tóxica da mesma (BOLARD et al., 

1991)(BARWICZ; CHRISTIAN; GRUDA, 1992)(LEGRAND et al., 1992). Diferentes 

estados de agregação podem estar presentes em uma mesma formulação. 

Entretanto, a proporção dos diferentes estados de associação molecular vai 

depender de vários fatores, como: concentração da AnB (LEGRAND et al., 

1992)(ADAMS; KWON, 2003), meio de dispersão (KAJTÁR et al., 1989), tipo do 

tensoativo e excipientes(BARWICZ; CHRISTIAN; GRUDA, 1992)(ESPUELAS et 

al., 1998), forma de preparação, assim como também da interação AnB-

solvente(TORRADO et al., 2008).  
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2.2.2 Mecanismo de ação antifúngica da AnB 

O local de ação da AnB é a membrana plasmática dos fungos e o mecanismo de 

ação é similar ao de outros antibióticos à base de polieno, o qual baseia-se em uma 

ligação hidrofóbica à membrana do ergosterol (principal esterol presente na 

membrana dos fungos) (BRAJTBURG; BOLARD, 1996). Tal ligação conduz à 

formação de poros transmembrana, que levam a uma despolarização e aumento 

da permeabilidade da mesma permitindo a passagem de prótons e cátions 

monovalentes, que causam graves alterações no equilíbrio iônico, como perda de 

íons K+ e outras substâncias celulares, que levam subsequentemente a apoptose 

celular (morte celular) (BRAJTBURG; BOLARD, 1996) (BARWICZ; TANCRÈDE, 

1997) (ROBINSON; NAHATA, 1999) 

Segundo alguns autores, a seletividade da AnB pelo ergosterol em relação ao 

colesterol, pode estar relacionada com a diferença conformacional das duas 

estruturas, na qual o ergosterol mantém uma forma cilíndrica, em todas as direções 

ligando-se melhor na parte hidrofóbica da molécula de AnB do que ao colesterol, o 

qual tem uma estrutura sigmoide (ODDS; BROWN; GOW, 2003). No entanto, 

BAGIŃSKI e colaboradores e GAGOS e colaboradores, concluíram que a 

seletividade na interação entre a AnB e o ergosterol, está relacionada com o fato 

que a cadeia lateral do ergosterol apresenta uma maior rigidez (molécula esticada) 

por causa da dupla ligação adicional presente também no núcleo do esterol, em 

comparação com a cadeia lateral do colesterol, principal esterol na membranas dos 

mamíferos (molécula dobrada) a qual apresenta maior flexibilidade, o que permite 

o melhor contato intermolecular com a molécula do polieno macrolídeo e facilita a 

formação do complexo que envolve forças de van der Waals (BAGIŃSKI; 

TEMPCZYK; BOROWSKI, 1989) (GAGOŚ; ARCZEWSKA, 2012). 

Isto faz com que a AnB tenha uma maior probabilidade de ligação ao ergosterol 

na membrana dos fungos do que ao colesterol. No entanto, verificou-se também 

que a AnB se pode-se ligar, embora em menor proporção, ao colesterol sendo esta 

ligação a responsável da maioria de seus efeitos tóxicos (BARWICZ; TANCRÈDE, 

1997) (DESHPANDE et al., 2010).  

Essa afinidade na ligação da AnB pelos dois esteróis é a base da sua 

seletividade como fármaco antifúngico (ODDS; BROWN; GOW, 2003). Sendo 

maior sua afinidade pelo ergosterol a baixas concentrações, onde a AnB encontra-
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se principalmente na forma monomérica (TORRADO et al., 2008; BARWICZ, 

TANCRÈDE, 1997).  

 

Figura 2. Estrutura química dos esteróis presentes nos fungos e nos mamíferos adaptação de 

(BAGIŃSKI; BRUNI; BOROWSKI, 1994) 

 

 

2.2.3 Efeitos secundários e toxicidade da AnB 

Os efeitos secundários associados à terapia convencional com AnB por via 

intravenosa pode ser divido em agudos (náusea, vomito, calafrio, febre e 

hipertensão-hipotensão) e subagudos (nefrotoxicidade) (LEMKE; KIDERLEN; 

KAYSER, 2005). Durante o tratamento com AnB perto de 80 % dos pacientes 

apresentam efeitos agudos e outros 30 % apresentam efeitos subagudos. Em 

relação aos efeitos subagudos, a AnB produz uma lesão renal que leva a uma 

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

2009)(SAWAYA; BRIGGS; SCHNERMANN, 1995). 

Em geral, o grau de toxicidade renal está relacionado com a dose diária ou 

cumulativa de AnB (MOREAU et al., 1992). Porém, uma nova abordagem tem sido 

proposta para diminuir principalmente a nefrotoxicidade associada à AnB além dos 

problemas associados à sua solubilidade que dificultam sua biodisponibilidade oral, 

mediante o desenvolvimento de novas formulações que envolve sistemas de 

liberação de fármacos para o encapsulamento de AnB, tais como lipossomas, 

formulações lipídicas e dispersões coloidais (SCHMITT, 1993); (SALAMA; 

ROTSTEIN, 1997). 
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2.2.4 Formulações de AnB disponíveis comercialmente 

Numerosos esforços têm sido realizados para melhorar as primeiras formulações 

da AnB. Sendo o principal interesse o desenvolvimento de novas formulações e a 

pesquisa de agentes mais eficazes, mais toleráveis e menos nefrotóxicos 

(LANIADO-LABORÍN; CABRALES-VARGAS, 2009). 

Uma das primeiras formulações de AnB comercialmente disponível foi 

Fungizone®, que corresponde a uma formulação micelar de desoxicolato de sódio, 

considerada como a formulação “Gold Standard”. No entanto, esta formulação está 

associada com inúmeros efeitos colaterais após administração parenteral (i.e, 

febre, calafrios, vômitos, dor de cabeça, náuseas e uma alta nefrotoxicidade)(VAN 

DE VEN et al., 2012)(IBRAHIM et al., 2012)(VANDERMEULEN et al., 2006) 

(TORRADO et al., 2008). Os efeitos colaterais associados a esta formulação estão 

relacionados com o fato de que a AnB se encontra predominantemente na forma 

de oligômeros (forma de auto-agregados solúveis em agua), sendo este estado de 

agregação é a sua forma mais tóxica (TORRADO et al., 2008). No entanto, a fim 

de se reduzir a nefrotoxicidade associada a AnB, no início do ano 1990 uma 

segunda geração de formulações de AnB foi desenvolvida e comercializada, 

destacando-se assim (TORRADO et al., 2008)(ADLER-MOORE; PROFFITT, 

2008): o Abelcet® (ABLC) chamado complexo lipídico formado por dois 

fosfolipídios, onde seu índice terapêutico é melhor do que o Fungizone®. Além 

disso, o Abelcet® apresenta um menor risco de distúrbios renais, em uma dose de 

5 mgKg-1dia-1. Entretanto, esta formulação apresenta o inconveniente de ser 

rapidamente removido da circulação por células do sistema fagocítico 

mononuclear, devido a seu caráter coloidal, aumentando assim o risco de distúrbios 

hepáticos (TORRADO et al., 2008). O Ambisome® (AmBi) é uma formulação que 

consiste de pequenos lipossomas unilamelares e devido ao seu tamanho 

nanométrico pode ser considerada como um tipo especial de sistema coloidal 

(TORRADO et al., 2008). Tal formulação à base de pequenos lipossomas 

unilamelares tem se caracterizado por ter um longo tempo de circulação na corrente 

sanguínea. Seu uso foi aprovado como tratamento de segunda linha para a 

leishmaniose visceral (TORRADO et al., 2008). As formulações lipossômicas de 

AnB como o Ambisome®, mostraram ser superiores em relação às suspensões 

coloidais em termos de biodisponibilidade e efeitos colaterais (LEMKE; KIDERLEN; 
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KAYSER, 2005). O Amphocil® (ABCD) é uma dispersão coloidal de AnB com 

colesteril sulfato de sódio numa relação equimolar (STEVENS, 1994). Esta 

formulação apresenta a mesma eficácia antifúngica que o Fungizone®, porém é 

menos citotóxica e hemolítica. A redução na toxicidade renal desta formulação é 

associada com a forte afinidade da AnB ao colesterol já presente na formulação, o 

que reduz a quantidade de AmB livre na circulação (LEMKE; KIDERLEN; KAYSER, 

2005). O Intralipid® é uma emulsão lipídica e estudos clínicos mostram que o 

Fungizone® infundido juntamente com esta formulação e mais tolerável e menos 

nefrotóxico do que o Fungizone® diluído com 5% de glicose (CAILLOT et al., 1993) 

(VANDERMEULEN et al., 2006). Cada uma destas formulações diferem, por 

exemplo, na composição, tamanho, estabilidade, farmacocinética e a toxicidade 

(ADLER-MOORE; PROFFITT, 2008).  

A avaliação destas formulações revelou uma redução dos efeitos colaterais 

associados com a nefrotoxicidade e também com um aumento do índice 

terapêutico, tornando-as fármacos mais toleráveis e facilitando a administração da 

AnB em doses mais elevadas em comparação com o Fungizone® 

(VANDERMEULEN et al., 2006) (AL-QUADEIB et al., 2014). No entanto, apesar 

destas vantagens, estas formulações apresentam alto custo em comparação com 

Fungizone®, além da necessidade de hospitalização para administração 

parentérica (ADLER-MOORE; PROFFITT, 2008)(IBRAHIM et al., 2012). Desta 

forma, formulações orais de AnB podem ser uma ótima proposta para reduzir a 

necessidade de hospitalização durante sua administração via parenteral e, por 

conseguinte, acarretar em uma redução nos custos associados à sua utilização 

para assim melhorar a qualidade de vida do paciente, permitindo uma terapia 

alternativa para as nações menos desenvolvidas(GERSHKOVICH et al., 2009) (AL-

QUADEIB et al., 2014) 

2.3 Nanotecnologia 

A nanotecnologia é conhecida como a ciência dos sistemas funcionais onde o 

princípio deste tipo de tecnologia está na capacidade de trabalhar à escala molecular, 

a fim desenvolver estruturas com uma nova organização molecular (NNI, 2000). A 

nanotecnologia tem tornado possível compreender, estudar, modificar e controlar a 

matéria na escala nanométrica em dimensões de cerca de 1 até 100 nanômetros (NNI, 

2000)(SINGH; LILLARD, 2009). Assim, nas últimas décadas, a nanotecnologia tem se 
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tornado uma área de grande interesse, sendo utilizada em diferentes campos de 

aplicações tais como: fibras e têxteis, agricultura, dispositivos eletrônicos, ciência 

forense, energia, produtos químicos, cosméticos, ciência dos materiais, ciência dos 

alimentos, biotecnologia, tecnologia ambiental, e a nanomedicina. (KUMARI; YADAV; 

YADAV, 2010) (PAL et al., 2011) (PAL et al.,2011) (DE OLIVEIRA et al., 2013). 

 

No campo da medicina e biomedicina, a nanotecnologia está desempenhando um 

papel de grande importância nas terapias futuras como é o caso dos 

“nanomedicamentos”, os quais caracterizam-se por possuir um tamanho de partícula 

<1000 nm (WONG; WU; BENDAYAN, 2012). A utilização de nanomedicamentos tem 

a vantagem de melhorar as propriedades farmacocinéticas dos fármacos, melhorando 

seu índice terapêutico e diminuindo a dose terapêutica diária (KOO; RUBINSTEIN; 

ONYUKSEL, 2005). Dessa forma, o desenvolvimento de uma ampla gama de 

tecnologias em nanoescala está começando a mudar a paisagem científica em termos 

de aplicações médicas, diagnóstico da doença, tratamento e prevenção (SINGH; 

LILLARD, 2009)(PAL et al., 2011). 

Neste sentido, tem havido um grande interesse no desenvolvimento e investigação 

de sistemas de liberação de fármacos (SLF) usando nanocarreadores como 

transportadores de moléculas ativas, a fim de melhorar as propriedades 

farmacodinâmicas e farmacocinéticas (MOHANRAJ; CHEN, 2006) (ZHANG et al., 

2013). Também estão sendo utilizados como uma solução alternativa para fármacos 

de administração oral que apresentam baixa solubilidade, permeabilidade ou pouca 

estabilidade no ambiente gastrointestinal (GI) com a finalidade de melhorar sua 

absorção através da mucosa gastrointestinal aumentando a permeabilidade na 

membrana para este tipo de fármaco (ZHANG et al., 2013). 

O grande interesse nestes sistemas é devido a exibirem propriedades de liberação 

controlada e sustentada no alvo de ação, maior estabilidade, especificidade e 

biocompatibilidade com células e tecidos, melhorando a biodisponibilidade, índice 

terapêutico, solubilidade e tempo de residência do fármaco (MOHANRAJ; CHEN, 

2006)(PAL et al., 2011)(NAGAVARMA et al., 2012)(KUMARI; YADAV; YADAV, 2010).  

Vários nanomateriais vêm sendo utilizados nas últimas décadas como 

nanocarreadores nos sistemas de liberação de fármacos, dentre eles destacam-se: 

nanopartículas poliméricas (Nps), micelas, lipossomas, nanocristais, nanoemulsões, 

nanotubos de carbono entre outros (ZHANG et al., 2013) 
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2.4 Nanopartículas poliméricas (Nps) 

As Nps são partículas sólidas coloidais com um diâmetro que varia entre 1 a 

1000 nm, preparadas a partir de polímeros naturais ou sintéticos (KUMAR et al., 

2012)(TIYABOONCHAI, 2003). O termo nanopartícula (Np) é um nome coletivo 

usado para descrever tanto as nanocápsulas como as nanoesferas. Assim, as 

nanocápsulas são sistemas vesiculares, em que o fármaco pode estar confinado 

na cavidade interna que contém um núcleo líquido ou adsorvido em sua superfície, 

rodeado por uma única membrana polimérica. (SOPPIMATH et al., 2001). Já as 

nanoesferas são sistemas no qual o fármaco é adsorvido fisicamente e 

uniformemente disperso na matriz do polímero (SOPPIMATH et al., 2001). 

Dependendo do método de preparação podem-se obter nanoesferas ou 

nanocápsulas em que o fármaco pode ser dissolvido, encapsulado, adsorvido ou 

quimicamente ligados na matriz do polímero (TIYABOONCHAI, 2003) 

(SOPPIMATH et al., 2001) como é mostrado na Figura 3. 

 

Devido ao seu tamanho manométrico, as NPs possuem numerosas vantagens 

sobre as micropartículas, incluindo uma absorção intracelular relativamente 

maior.(PINTO REIS et al., 2006). No entanto, estes sistemas de Nps são 

influenciados por diversos fatores tais como: o tamanho de partícula, carga e 

modificação da superfície, hidrofobicidade, assim como também pelo efeito de 

qualquer substância adjuvante e até o mesmo fármaco associado. (PINTO REIS et 

al., 2006)(KUMARI; YADAV; YADAV, 2010). Todos esses parâmetros influenciam 

Figura 3. Representação esquemática dos tipos de nanopartículas poliméricas (adaptação 

(KUMARI; YADAV; YADAV, 2010) 
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no destino biológico, liberação e distribuição in vivo desses sistemas. (SINGH; 

LILLARD, 2009). 

Por outro lado, a fim de incrementar os benefícios terapêuticos dos fármacos, 

tempo de circulação, persistência no sangue e diminuição dos efeitos secundários, 

a superfície convencional das Nps pode ser modificada com diferentes moléculas. 

(KUMARI; YADAV; YADAV, 2010). Geralmente, a modificação destes sistemas 

nanoparticulados é feito com estabilizantes hidrofílicos, polímeros com 

propriedades bioadhesivas, surfactantes, polímeros hidrofílicos, por incorporação 

de copolímeros que contém uma porção hidrofílica na sua estrutura ou por meio de 

uma modificação ou revestimento. Sendo esta, a forma mais comum de controlar o 

processo de opsonização, além de melhorar as propriedades de superfície do 

sistema coloidal, como o potencial zeta e hidrofobicidade, influenciando assim sua 

estabilidade, propriedades de mucoadesão, adsorção de proteínas na sua 

superfície e finalmente sua absorção oral (SOPPIMATH et al., 2001) (DES RIEUX 

et al., 2006) 

Com base nas suas propriedades, uma grande variedade de polímeros naturais 

e sintéticos têm sido estudados na preparação de Nps. Dentre os polímeros 

naturais mais amplamente utilizados podemos citar: quitosana, gelatina, alginato 

de sódio, ácido hialurônico e albumina. Já os polímeros sintéticos mais utilizados 

são: poli (ácido láctico) (PLA), poli (ácido glicólico) (PGA), copolímeros de ácido 

láctico e ácido glicólico poli (ácido láctico-co-ácido glicólico) (PLGA), 

policaprolactona (PCL), policianoacrilatos, poliésteres, polietilenglicol, poli (ácido 

metacrílico), poli (álcool vinílico), poli (metacrilato de metila), dentre outros. 

(NAGAVARMA et al., 2012). 

2.4.1 Métodos de obtenção das Nps 

Vários métodos têm sido desenvolvidos para preparar NPs, principalmente: (1) 

dispersão do polímero pré-formado e (2) polimerização dos monômeros 

(SOPPIMATH et al., 2001). Dependendo das características físico-químicas do 

fármaco é possível escolher o melhor método de preparação e o polímero 

apropriado, a fim de alcançar o encapsulamento eficiente do fármaco. Entre os 

métodos mais comumente usados a partir da dispersão de polímeros pré-formados 

temos: a) método de evaporação do solvente, b) método de emulsificação-difusão 

do solvente, c) método de nanoprecipitação (também conhecido como método de 
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deslocamento do solvente ou deposição interfacial, d) método de salting-out e 

tecnologia de fluido supercrítico. (PINTO REIS et al., 2006). 

O método de dispersão de polímeros pré-formados é o mais comumente utilizado 

para preparar NPs biodegradáveis à base de poli(ácido lático) (PLA), poli(D,L- ácido 

glicólico) (PGA), poli(D,L-ácido láctico-co-ácido glicólico) (PLGA), 

poli(caprolactona) (PCL) e poli(cianoacrilato) (PCA) (MOHANRAJ; CHEN, 2006). 

Neste trabalho foi utilizado o método de nanoprecipitação para obtenção das Nps 

que será descrito no próximo item (2.4.2).  

2.4.2 Método de Nanoprecipitação 

O método de nanoprecipitação foi descrito e patenteado por Fessi e 

colaboradores (FESSI et al., 1989)(CURT FESSI, JEAN-PHILIPPE 

DEVISSAGUET, FRANCIS PUISIEUX, 1992). Neste método, o polímero, o 

fármaco e um estabilizador lipofílico (opcional) (p. ex., fosfolipídios) são 

dissolvidos em um solvente polar ou de polaridade intermediária, miscível em 

água (p.ex., etanol, acetona, metanol, entre outros). Esta solução denominada 

fase orgânica é vertida ou injetada em uma solução aquosa, que contém 

principalmente água e um agente estabilizante ou tensoativo (p.ex., poli (álcool 

vinílico) (PVA) ou polaxamer 188, entre outros) sob agitação magnética 

moderada. Durante o processo as NPs são formadas imediatamente devido a 

precipitação do polímero pré-formado, pela difusão do solvente na fase aquosa, 

obtendo uma solução de aparência leitosa-opalescente (FESSI et al., 1989). 

Assim, a deposição do polímero na interface entre a água e o solvente orgânico 

conduz à formação instantânea de uma suspensão coloidal. Finalmente o 

solvente da fase orgânica é removido sob pressão reduzida, e a suspensão 

coloidal formada é concentrada até um volume desejado (FESSI et al., 

1989)(QUINTANAR-GUERRERO et al., 1998).  

QUINTANAR-GUERRERO e colaboradores, explicam que a rápida formação 

das Nps pela metodologia de nanoprecipitação é devido à diferença na tensão 

superficial, onde o líquido com maior tensão superficial (fase aquosa) atua com 

maior força sobre o líquido com menor tensão superficial (fase orgânica), onde 

estas diferenças superficiais geram uma turbulência interfacial. 

Subsequentemente, o brusco espalhamento é observado devido à miscibilidade 

entre ambos solventes onde pequenas gotículas de solvente de tamanho 
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nanométrico são formadas na interface as quais são rapidamente estabilizadas 

pela presença do tesoativo até que a difusão do solvente seja completada e 

ocorra a agregação do polímero (QUINTANAR-GUERRERO et al., 1998), De 

acordo com a teoria de SUGIMOTO, baseada no processo de formação de 

partículas por meio do método de nanoprecipitação, que envolve três fases: 

nucleação, crescimento e agregação. Onde o processo de agregação (formação 

de gotículas) na emulsão estabilizada é responsável pela formação das Nps e 

as etapas de nucleação e crescimento aparentemente não estão envolvidos na 

etapa de formação de Nps (SUGIMOTO, 1989)(QUINTANAR-GUERRERO et 

al., 1998). As principais variáveis envolvidas no processo estão associadas com 

a taxa de injeção da fase orgânica na fase aquosa, agitação da fase aquosa e a 

relação entre fase orgânica-fase aquosa (MORA-HUERTAS; FESSI; 

ELAISSARI, 2010). 

Esta metodologia oferece muitas vantagens, como por exemplo, tamanho de 

partícula reprodutível na escala nanométrica, formação de partículas 

monodispersas e com alta porcentagem de encapsulação do fármaco, assim 

como a possibilidade de trabalhar com reagentes menos tóxicos (FESSI et al., 

1989). 

 

Finalmente, em relação a todo o descrito anteriormente sobre as Nps, temos que 

estas apresentam diversas vantagens (MOHANRAJ; CHEN, 2006)(PAL et al., 

2011)(NAGAVARMA et al., 2012) como SLF, tais como: 

• Aumento da biodisponibilidade dos fármacos. 

• Proporcionalidade na dose que resulta numa redução concomitante do 

doseamento do fármaco. 

• Obtenção de tamanho nanométrico que promove uma permeação eficaz 

através da membrana celular, assim como maior estabilidade e maior tempo 

de permanência na corrente sanguínea. 

• Facilidade de otimização de parâmetros como o tamanho médio e carga 

superficial, possibilitando que as Nps possam alcançar tanto o direcionamento 

ativo quanto passivo do fármaco após da administração parentérica.  

• Controle e manutenção de uma liberação progressiva do fármaco durante o 

transporte aos alvos específicos, modificando sua distribuição nos órgãos e 
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subsequentemente sua eliminação, melhorando e aumentando a eficácia 

terapêutica, o que se traduz em uma redução dos efeitos colaterais. 

• Aumento da estabilidade de qualquer fármaco ou princípio ativo volátil 

mediante a escolha apropriada dos constituintes da matriz polimérica. 

• Facilidade de preparação, baixo custo e possibilidade de ampliação da escala 

para a obtenção de grandes quantidades a partir de uma ampla variedade de 

métodos. 

• Oferecem uma melhora significativa em relação aos métodos tradicionais de 

administração intravenosa e orais em termos de eficiência e eficácia. 

• Melhora significativa, em relação aos métodos tradicionais de administração 

intravenosa e oral, em termos de eficiência e eficácia. 

• Possibilidade de administração por diferentes vias incluindo a via oral, nasal, 

intravenosa e intraocular.  

• Direcionamento a sítios específicos através da incorporação de ligantes na 

superfície ou de partículas guiadas por meio de orientação magnética. 

 

Assim, nas últimas duas décadas vários estudos têm sido realizados com base 

no desenvolvimento de fármacos mais eficazes em escala nanométrica a partir da 

utilização de polímeros biocompatíveis e biodegradáveis. Entre, as classes de 

polímeros sintéticos mais estudados nos SLF encontram-se os poliésteres alifáticos 

como por exemplo a Poli (ε-caprolactona) (PCL) (SINHA et al., 2004) (KUMARI; 

YADAV; YADAV, 2010). 

2.5 Poli (ε -caprolactona) (PCL) 

A PCL é um polímero hidrofóbico, semicristalino, biodegradável e biocompatível, 

possui baixa temperatura de transição vítrea (Tg= -60 °C) e um ponto de fusão que 

varia entre 59 °C e 64 °C dependendo da sua natureza cristalina (as quais são 

favorecias a baixas temperaturas) (SINHA et al., 2004).(BEHERA; BARIK; JOSHI, 

2012) Na Figura 4 é apresentada a estrutura química da PCL. 
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Figura 4. Estrutura química da PCL 

 

 

 

A PCL é solúvel em clorofórmio, diclorometano, benzeno, tolueno, ciclo-

hexanona e 2-nitropropano, a temperatura ambiente, tem baixa solubilidade em 

acetona, 2-butanona, acetato de etila, dimetilformamida e acetonitrila e é insolúvel 

em álcool, éter de petróleo e éter dietílico (BORDES et al., 2010).  

A biodegradação da PCL se dá através da hidrólise do grupamento éster 

presente na estrutura sob condições fisiológicas (KUMARI; YADAV; YADAV, 2010)  

Por outro lado, a hidrofobicidade e cristalinidade que caracterizam a PCL estão 

associadas com sua massa molar, razão pela qual possui uma biodegradação mais 

lenta em relação ao resto dos polímeros biodegradáveis, sendo assim um 

parâmetro chave e determinante na sua taxa de degradação in vitro  (BEHERA; 

BARIK; JOSHI, 2012).  

No entanto, devido às suas características de biodegradabilidade, 

biocompatibilidade, ótimas propriedades mecânicas, elevada permeabilidade para 

vários fármacos e baixa toxicidade, a PCL está sendo amplamente utilizada em 

numerosas formulações incluindo os SLF e na engenharia dos tecidos. (DASH; 

KONKIMALLA, 2012).Outra vantagem, sobre o uso deste polímero, é a sua 

capacidade de formar misturas compatíveis com muitos outros polímeros, 

permitindo assim modificar a velocidade de liberação do fármaco a partir das Nps 

(SINHA et al., 2004).Além disso, devido à sua lenta cinética de biodegradação, 

pode ser utilizada nos sistemas de liberação prolongada, ou seja sistemas em que 

seja necessário prolongar a liberação do fármaco por períodos mais longos ou 

superiores a um ano (SINHA et al., 2004). Todas estas características, tornam-no 

um polímero ideal para utilização em dispositivos de liberação prolongada, como é 

caso do implante contraceptivo comercial PCL Capronor® que permite a liberação 

de levonorgestrel in vivo por um período superior a um ano (PITT CG; SCHINDLER 

A, 2001).  

CH2 CH2 C

O
n

O CH2 CH2 CH2
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2.6  Quitosana (Qs) 

A Quitosana (Qs) é um polissacarídeo catiônico derivado da desacetilação 

parcial da quitina (disponível abundantemente nos crustáceos marinhos em cascas 

e carapaças de camarão e caranguejo), que por sua vez é constituída por 

copolímeros de glucosamina e N–acetilglucosamina. Além disso, é um polieletrólito 

linear que possui uma alta densidade de carga em pH˂6,5 e conta com grupos 

amino e hidroxila (-OH e –NH2) reativos (RAYMOND C R, PAUL J S, 2009). Na 

Figura 5 é apresentada a sua estrutura química.  

Em condições de pH neutro ou básico é insolúvel em água, no entanto em 

soluções de pH ácido, os grupos amino podem sofrer protonação tornando-a assim, 

solúvel em água. Geralmente soluções aquosas de ácido acético (1-3%) são 

utilizadas para solubilizar as Qs. (AGNIHOTRI; MALLIKARJUNA; AMINABHAVI, 

2004). A presença dos grupos amino livres na Qs lhe confere um caráter catiônico, 

o que permite que ela possa reagir quimicamente com sistemas aniônicos. Isto 

resulta na modificação das suas características físico-químicas, o que se traduz em 

uma melhora das propriedades dessas combinações. Entretanto, seu caráter 

mucoadesivo permite aumentar o tempo de permanência residual no local de 

absorção o que representa uma grande vantagem nos sistemas SLF, permitindo 

estender o tempo de contato do fármaco com as membranas biológicas 

(AGNIHOTRI; AMINABHAVI, 2004)(SARMENTO et al., 2006)(MAZZARINO et al., 

2012). A Qs também conta com ótimas características de biocompatibilidade, 

biodegradabilidade, não toxicidade, hidrofilicidade, entre outras, o que faz com que 

tanto a Qs quanto os seus derivados sejam muito usados em aplicações 

biomédicas, biológicas e farmacêuticas, como agente de regeneração de nervos, 

acelerador na cicatrização de feridas, veículo nos sistemas de liberação de 

fármacos e excipiente nas formulações farmacêuticas. A Qs é também utilizada 

para aumentar a absorção de peptídeos terapêuticos e para melhorar a solubilidade 

de fármacos que têm baixa solubilidade em água. (RAJAN; RAJ, 2013)(HEJAZI; 

AMIJI, 2003)(SARMENTO et al., 2006)(AGNIHOTRI; AMINABHAVI, 2004). 
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Figura 5. Estrutura da Quitosana (QS) (adaptação. (SINHA; KUMRIA, 2001) 

 

 

 

Alguns estudos têm demonstrado o uso promissor de Nps revestidas com este 

polissacarídeo a fim de melhorar seu transporte através da mucosa intestinal, pela 

interação entre o nanocarreador e o epitélio intestinal. Também têm-se demostrado 

serem adequadas à incorporação de fármacos e estáveis sob condições 

fisiológicas, facilitando a penetração do fármaco encapsulado (MAZZARINO et al., 

2012) (DES RIEUX et al., 2006). O quadro a seguir apresenta alguns trabalhos que 

mostram a efetividade do sistema PCL/Quitosana Quadro 1. Estudos de Nps que 

envolvem uso da PCL com quitosana (Quadro 1) 
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Quadro 1. Estudos de Nps que envolvem uso da PCL com quitosana 

 

 

 

Fármaco Polímero Tensoativo Metodologia Sistema de 

NPs 

Tamanho 

(nm) 

Potencial 

z (mV) 

% de 

encapsulação 

Referencia 

Diazepam PCL/Quitosana 

(QS) 

Polaxamer 188 

(Pluronic F-68) 

Nanoprecipitação Nanocápsulas e 

emulsões 

submicrométrias 

200-500 +30 até +60 >90% (CALVO; 

REMUNAN-

LOPEZ, 1997) 

Indomentacina 

(Aplicação ocular) 

PCL-QS/PCL-

Poli-L-lisina 

(PLL) 

Polaxamer 188 

(pluronic F-68) 

Nanoprecipitação Nanocápsulas de 

PCL-QS e PCL-

PLL 

384±60 

 

251±5 

+37,1±1,8 

 

+27,9±3,5 

91,8±8,9 % 

 

93,1±1,7% 

(CALVO; VILA-

JATO;ALONSO, 

1997) 

Mitomicina C 

(Antitumoral 

MMC) 

PCL-QS/PCL-PLL Polaxamer 188 

(Pluronic F-68) 

Nanoprecipitação Nanopartículas 

de (PCL-QS) e de 

(PCL-PLL) 

336±5 

 

190±2 

+22 ± 4 

 

+36± 11 

13,1 % 

 

21,4 % 

(BILENSOY et 

al., 2009) 

Vacina (Influenza 

H1N1) 

PCL/QS Polivinil álcool 

       (PVA) 

Emulsificação 

Difusão-evaporação 

Nanopartículas 

de PCL-QS para 

imunização nasal. 

125,64±6,51 + 22,88 74,84 ± 4,51% (GUPTA et al., 

2011) 

Curcumina PCL/Quitosana Polaxamer 188 

(Pluronic F-68 

Nanoprecipitação Nanopartículas 

de PCL-QS para 

aplicações 

mucoadesivas 

114 

120 

125 

+79,8; 

+81,7 

92,1±4,9% 

92,7± 1,2% 

91,3±0,0 % 

(MAZZARINO et 

al., 2012) 
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3 OBJETIVOS. 

3.1 Objetivo Geral 

Desenvolvimento, caracterização e avaliação in vitro de nanopartículas de poli(ε-

caprolactona) (PCL) revestidas com quitosana para carreamento de Anfotericina B 

(AnB). 

3.2 Objetivos Específicos 

✓ Obtenção de nanopartículas poliméricas de PCL revestidas com quitosana e 

carregadas com AnB pelo método de nanoprecipitação. 

✓ Determinação da eficiência de encapsulação da AnB nas nanopartículas, pelo 

método de CLAE/DAD 

✓ Caracterização das Nps obtidas quanto às suas propriedades físico-químicas: 

diâmetro médio, IP, Pz, interação fármaco-polímero ( FT-IR, DRX,DSC/TGA) e 

morfologia das partículas.  

✓ Avaliação da estabilidade físico-química das Nps-AnB sob diferentes 

temperaturas de armazenamento. 

✓ Avaliação da estabilidade das Nps-AnBQs no fluido gástrico (FGS) e intestinal 

simulado (FIS). 

✓ Avaliação do estado de agregação da AnB nas Np desenvolvidas. 

✓ Determinação do perfil de liberação in vitro da AnB e a cinética de liberação do 

sistema nanoestruturado. 

✓ Avaliação da atividade citotóxica in vitro das Nps-AnBQs sobre eritrócitos e 

células vero. 

✓  Avaliação da atividade antifúngica in vitro da AnB associada às Nps. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Reagentes e Solventes 

• Acetronitrila (ACN) grau HPLC (LioChrosolv®) 

• Acetona (Vetec®) 

• Ácido Acético (CH3COOH) (Vetec®)  

• Ácido clorídrico (HCl) (Biotec®)  

• Água Ultrapura 18 mΩ (Sistema integral Millipore Milli-Q  

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

• Cloreto de potássio (KCl) (Biotec®) 

• Cloreto de sódio (NaCl) (Biotec®) 

• Dimetilsufóxido (DMSO) (Química moderna®) 

• D (+) Sacorose P.A (Vetec®) 

• Estreptomicina (Sigma- Aldrich®) 

• Fosfato de sódio dibásico P.A (Biotec ®)  

• Fosfato de sódio monobásico anhidro P.A (Biotec ®)  

• Heparina sódica (Hipolabor ®) 

• Metanol (Biotec ®) 

• Metanol (MEOH) grau HPLC (LioChrosolv®) 

• Penicilina (Sigma-Aldrich®). 

• Poli(ε-caprolactona)(PCL) media massa molar ̴ 14,000 e 10,000 (Sigma-

Aldrich®).  

• Quitosana com grau de 75-85 % de desacetilação, média massa molar (Sigma-

Aldrich®). 

• Tween 80-Polysorbato 80 (Sigma-Aldrich®) 

4.2 Equipamentos e acessórios 

• Agitador de tubos tipo Vórtex (Quimis®) 

• Balança analítica-M214 (Tecnal®) 

• Bomba a vácuo- TE 058 (Tecnal ®) 

• Banho termostatizado - Solab 

• Calorímetro STD Q600-TA simultâneo DSC/TGA (Instruments®) 
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• Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência (CLAE) (Waters® 2695 Alliance com 

detector de Arranjo de Diodo DAD 2998). 

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

• Difratômetro de raios X-D2 PHASER (Bruker®)  

• Espectrofotômetro Infravermelho Bomem MB Serie (Hartmann &Braun ®) 

• Espectrofotômetro UV-Vis (Jasco®) 

• Equipamento de espalhamento dinâmico de luz (Light Scattering- Brookhaven® 

90 Plus). 

• Equipamento para análise do potencial z- ZetaSizer ZS, Malvern® 

• Evaporador rotativo M-120 (Marconi®) 

• Incubadora com agitação orbital Q816M22 (Quimis®) 

• Leitor de microplaca Spectra Max 190- Molecular Divice 

• Liofilizador. LD1500 (Terroni ®) 

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

(Millipore®) 

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

MIRA3 LM, (Tescan®) 

• Micropipetas (Labmate®).  

• Sistema de ultrapurificação de água MilliQ Gradiente Millipore® 

• Ultracentrifuga refrigerada Z 36HK1 (Hermle®)  
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5 METODOLOGIA 

5.1  Padronização dos parâmetros analíticos por cromatografia liquida de alta 

eficiência (CLAE) para quantificação da AnB nas Nps de PCL-Qs 

A quantificação da AnB foi realizada por CLAE, de acordo com a metodologia 

desenvolvida e validada em nosso laboratório e considerando os parâmetros 

estabelecidos no (ICH, 2005) sob as condições cromatográficas apresentadas na 

Tabla 1 

 

Tabela 1.Condições cromatográficas para quantificação da AnB nas Nps 

 

Fase móvel (V/V) 
Fluxo 

(mL/min) 

Volume de 

injeção (uL) 

Comprimento 

de onda (nm) 

Temperatura  

Da coluna e 

da amostra 

(ͦ C) 

 

Tempo 

da 

corrida 

(min) 

(70:30) 

ACN:CH3COOH 

0,5% 

0,9  10 408 25 4 

 

Os parâmetros avaliados foram a linearidade, seletividade, limite de detecção 

e limite de quantificação. 

• Linearidade 

Para avalição deste parâmetro foi construída uma curva analítica, para a qual 

foram analisadas triplicatas de 8 concentrações diferentes de AnB 

(1,3,5,10,20,30,40 e 50 μg/mL) derivadas de uma solução estoque preparada em 

uma mistura DMSO: MEOH (1:1 v/v).com uma concentração de 1 mg/mL.  

A partir da regressão linear da curva analítica (área do pico versus 

concentração), foi avaliado o coeficiente de correlação (r) o qual permite estimar a 

qualidade da curva e, por conseguinte sua linearidade no intervalo testado. Tendo 

que o valor ideal de r deve ser superior a 0,99 e o desvio padrão entres as triplicatas 

não deve ser superior a 1%. 

• Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) 
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Para a análise do LD e LQ foram utilizadas as equações (equação 1) e (equação 

2) e a partir dos dados fornecidos a partir da curva analítica construída para a 

determinação da linearidade. Onde: (σ) corresponde ao desvio padrão médio do 

intercepto com o eixo y e (b) a inclinação da curva analítica ou slope. 

 

𝑳𝑫 =
(𝟑,𝟑×𝝈)    

𝒃
 (Eq 1)  

 

𝑳𝑸 =
(𝟏𝟎×𝝈)    

𝒃
 (Eq 2)  

 

É importante destacar que o LQ corresponde a menor quantidade do analito na 

amostra que pode ser determinado com precisão e exatidão aceitáveis, sob as 

condições experimentais estabelecidas, no entanto, o LD é a menor quantidade do 

analito presente em uma amostra que poder ser detectado, mas, não 

necessariamente quantificado (ICH, 2005). 

• Seletividade  

A fim de avaliar o grau de interferência dos componentes utilizados no preparo 

das NPs na determinação da AnB, foram realizados testes com o sobrenadante 

obtido a partir do preparo das Nps vazias (nanopartículas não carregadas). Tal 

avaliação foi feita por comparação dos cromatogramas do sobrenadante das NPs-

AnB com o sobrenadante das NPs- vazias. 

A seletividade, é um parâmetro analítico que permite avaliar de forma inequívoca 

o analito na presença de outros componentes que podem estar presentes, tais 

como, impurezas, produtos de degradação e componentes da matriz (ICH, 2005). 

 

5.2 Obtenção das Nps de PCL revestidas com quitosana contendo AnB 

As Nps foram obtidas pelo método de nanoprecipitação, descrito e patenteado 

por (FESSI et al., 1989) e com base nas metodologias propostas por (MAZZARINO; 

BORSALI; LEMOS-SENNA, 2014) e (ESPUELAS et al., 2002) com algumas 

modificações como foi descrita no item 2.4.2. 

Primeiramente, 16 mg de PCL foram dissolvidas em 3 mL de acetona e 

acidificada com HCl 0,1 M (30 μL) para facilitar a homogeneização da AnB na fase 

orgânica. Em paralelo, 10 mg de AnB foram dissolvidas em 1 mL de DMSO, onde 
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0,4 mL dessa solução foram colocadas em 1 mL de MEOH e seguidamente 

adicionada sobre a fase orgânica (contendo assim 4 mg de AnB). A fase orgânica 

resultante, foi adicionada gota a gota, com auxílio de uma bureta, sobre 12 mL de 

uma solução aquosa de polisorbato 80 0,3% (m/v) sob agitação magnética 

moderada e a temperatura ambiente, onde as partículas foram formadas 

imediatamente.  

Após 10 min sob agitação, o solvente orgânico e parte da água da dispersão 

coloidal foram removidas por evaporação em rotaevaporador sob pressão reduzida, 

a 37  ͦC durante 20 min. O fármaco não encapsulado foi separado das Nps através 

de ultracentrifugação (15500 rpm, a 10  ͦ C, por 30 min) e o sobrenadante foi 

armazenado para posterior análise. 

Finalmente, as NPs obtidas nessa etapa após centrifugação foram ressuspensas 

em uma solução de QS 0,5% (m/v) contendo 0,15% de Tween 80 (v/v) (1mL) e em 

seguida levadas à incubadora com agitação orbital ( 200 rpm, 4 h, temperatura 

ambiente), seguindo a metodologia proposta por (YAMAMOTO et al., 2005) com 

algumas modificações. Após incubação a suspensão das Nps foi novamente 

ultracentrifugada (18500 rpm, 10 ͦ C, 30 min), e o sobrenadante foi coletado 

novamente e armazenado para posterior análise. As NPs-AnB foram mantidas em 

solução aquosa protegidas da luz. O mesmo procedimento foi realizado para a 

obtenção das Nps brancas (sem AnB). 

Para os ensaios de caracterização físico-química das Nps obtidas depois do 

processo de revestimento com a Qs foram ressuspensas em aproximadamente 300 

uL de água e em seguida congeladas para posterior liofilização o mesmo 

procedimento foi realizado para análise de citotoxicidade sobre as hemácias, 

células Vero e o antifúngico só que o precipitado de Nps foi ressuspenso em 300 

uL de sacarose 15%. 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

Figura 6. Esquema Ilustrativo da preparação das Nps pelo método de nanoprecipitação 

 

 

5.3 Caracterização físico-química das Nanopartículas. 

5.3.1.1 Diâmetro médio e distribuição de tamanho (índice de polidispersão IPD)  

O tamanho médio e índice de polidispersão (IP) das Nps foram determinados 

através da técnica espectroscopia de correlação de fótons conhecida também como 

Dynamic light scattering (DLS). Para estas análises, uma alíquota das suspensões 

das Nps foi diluída em água ultrapura na proporção (1:200 (v/v)) e colocada em 

uma cubeta para sua análise. Todas as medidas foram realizadas com ângulo de 

espalhamento de 90º, a 25°C e comprimento de onda do laser de 659 nm. As 

leituras foram realizadas em triplicata, utilizando corridas de 3 min cada uma. Os 

resultados encontram-se expressos como a média do tamanho e do índice de 

polidispersão. A média final e o desvio padrão associados ao tamanho e índice de 

polidispersão foi calculado a partir da análise de 3 amostras diferentes (n=3). 

5.3.1.2 Potencial zeta (Pz) 

O potencial z das Nps foi determinado a partir da mobilidade eletroforética das 

Nps em suspensão. As amostras de Nps foram diluídas (1:200 (v/v)) em solução 

de KCl 1 mM a fim de manter a força iônica do meio e colocadas em uma célula 

eletroforética a 25°C sob o potencial de ± 150 mV. As medidas foram realizadas em 

triplicata, calculando-se a média e o desvio padrão (n=3).  
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5.3.1.3 Determinação da eficiência da encapsulação (EE) 

Para determinar a quantidade de fármaco encapsulado nas NPs-AnB foi usada 

uma análise indireta usando a metodologia descrita acima por CLAE/DAD.  

Para isso, foi coletada uma alíquota do sobrenadante contendo AnB livre e 

diluída em uma proporção (1:10) em fase móvel, filtrada em membrana 0,22 μm e 

injetada no sistema cromatográfico. Todas as análises foram analisadas em 

triplicata.  

A quantidade de AnB contida nas Nps foi calculada a partir da diferença entre a 

quantidade de AnB adicionada inicialmente durante o processo de preparo e a 

quantidade de AnB livre presente no sobrenadante que não foi incorporado nas 

Nps, a partir da seguinte Equação 3 

%𝑬𝑬 =
𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝑨𝒏𝑩 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍−𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝑨𝒏𝑩 𝒍𝒊𝒗𝒓𝒆

𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑨𝒏𝑩 
 𝑿 𝟏𝟎𝟎       (Eq 3) 

 

Os valores de %EE foram expressos por média e desvio padrão (n=3). 

5.3.1.4 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(FT-IR) 

Para a análise de FT-IR dos componentes das Nps (AnB livre, PCL, Quitosana 

e mistura física) assim como também Nps vazia e Nps carregada, as amostras na 

forma de pó (obtidas por liofilização) foram misturadas e homogeneizadas com 

brometo de potássio (KBr), em seguida os pós foram comprimidos em uma prensa 

hidráulica, para obtenção de pastilhas, as quais foram analisadas na região 

compreendida entre 400 e 4000 cm-1. 

5.3.1.5  Difração de Raios X (DRX) 

Do ponto de vista farmacêutico, o estado cristalino do fármaco é um dos 

parâmetros mais importantes que afeta sua estabilidade, solubilidade, dissolução e 

sua eficácia (WU; ZHANG; WATANABE, 2011). Neste sentido, a DRX será utilizada 

como ferramenta para avaliar as mudanças do estado cristalino (transformação do 

estado cristalino ao estado amorfo) da AnB na formulação das Nps.  
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Os difratogramas das amostras de AnB livre, PCL, Qs e mistura física assim como 

das Nps (Nps-branca e carregada) foram obtidos por meio de um difratômetro com 

radiação Kα1 de cobre (λ= 1,5418 Å). As amostras foram dispostas em um suporte de 

vidro e analisadas na faixa de ângulos de 2θ entre 10 e 60 ° a 30 Kv e 10 mA. 

5.3.1.6  Análise Térmica (DSC) e (TG) 

Para os estudos de análise térmica foram pesadas aproximadamente 10 mg das 

amostras (AnB, PCL, Qs, mistura física, Nps branca e NPs-AnB) e colocadas em 

cadinho de alumina sob atmosfera de N2, com vazão de 100 mL/ min em uma rampa 

de aquecimento controlado de 30 até 850 °C a uma velocidade de 10 °C/min. 

5.3.1.7 Análise microscópica (MEV-FEG) 

As características morfológicas da superfície das Nps- AnB foram avaliadas em 

um microscópio eletrônico de varredura com emissão de campo (MEV-FEG) com 

uma tensão de aceleração de 20 Kv. Para esta análise, uma gota da dispersão das 

Nps foi distribuída em um suporte metálico (stubs), após a secagem, a amostra foi 

metalizada com ouro coloidal sob vácuo. As micrografias foram realizadas com 

aumentos de 4 e 30 mil vezes.  

5.3.2 Estado de agregação da AnB nas Nps 

A AnB liberada das Nps-AnB foi analisada por espectroscopia UV-vis seguindo a 

metodologia proposta por (CASA et al., 2014),em um intervalo de comprimento de 

onda de 320 até 450 nm, a fim de avaliar a influência do método de preparo das 

Nps-AnB sobre o estado de agregação da AnB (VANDERMEULEN et al., 2006). 

Assim, foram preparadas duas soluções controle, uma solução de AnB livre em 

uma mistura DMSO: MEOH (1:1) como controle para as formas não agregadas e 

outra solução de AnB livre em solução de DMSO: Tampão PBS 50 mM como 

controle para as formas agregadas da AnB. 

5.3.3 Avaliação da estabilidade das Nps contendo AnB 

Para avaliar a estabilidade das Nps-AnB em suspensão foram utilizados 3 lotes 

de Nps contendo AnB os quais foram submetidos a diferentes condições de 

armazenamento: temperatura ambiente e sob refrigeração (8 ºC) durante um 
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período de 6 meses conforme ao estabelecido no (ICH, 2005).  

A estabilidade das Nps foi avaliada monitorando parâmetros como, teor de 

fármaco liberado das Nps, tamanho de partícula, índice de polidispersão e potencial 

z ao longo do tempo em relação ao tempo inicial. 

O teor de fármaco liberado a partir das Nps, foi avaliada mensalmente pelo 

método de CLAE descrito no item 5.3.1.3, a partir da leitura do sobrenadante após 

ultracentrifugação.  

Os resultados obtidos para cada condição de armazenamento foram analisados 

e comparados estatisticamente por ANOVA para um intervalo de confiança de 95% 

com pós-teste de Tukey. As diferenças foram consideradas estatisticamente 

significativas quando p < 0,05. 

5.3.4 Liberação da AnB a partir das Nps-AnBQs no fluido gástrico (FGS) e 

intestinal simulado (FIS)  

5.3.4.1 Ensaio de solubilidade da AnB nos Fluidos 

Primeiramente foi avaliada a solubilidade da AnB nos FG e FI simulado com a 

finalidade de conduzir o estudo sob condição sink, determinando assim a 

quantidade de Nps-AnB necessária para evitar saturação do meio durante o estudo, 

onde a concentração do fármaco a ser utilizada no estudo de liberação não deve 

exceder de 10 ao 20 % da sua solubilidade máxima (GIBALDI; FELDMAN, 1967). 

Os fluidos (FGS pH 1,2) (FIS pH 6,8) foram preparados seguindo a metodologia 

proposta na USP 37 com adição das enzimas (“USP 37-NF 32 EN ESPAÑOL - 

VOLUMEN 2”, 2014)  

Este teste foi realizado em triplicata, em dois grupos. Um primeiro grupo 

contendo fluido gástrico simulado (FGS) (3mL) e um segundo grupo com fluido 

intestinal simulado (FIS) (3mL), em ambos grupos foram adicionadas 

concentrações diferentes de tensoativos. Os tensoativos avaliados foram tween 5% 

e dodecil sulfato de sódio (DSS) 5%. Em cada um dos grupos foi adicionada uma 

quantidade de AnB livre em excesso até saturação do meio. Todas as amostras 

foram mantidas sob agitação (150 rpm), a 37 °C durante 48 h. Após esse tempo, 

as amostras foram centrifugadas a 15500 rpm durante 15 min a 15 °C, filtradas em 

filtro de 0,22μm e diluídas na fase móvel descrita no item 5.1. Finalmente, a 
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concentração da AnB solúvel nos meios simulados foi determinada pelo método 

analítico CLAE.  

5.3.4.2  Liberação da AnB associada às Nps-AnBQs nos FGS e FIS 

A liberação das Nps-AnBQs foram avaliadas nos FGS e FIS contendo o 

tensoativo previamente estabelecido no estudo de solubilidade (Dodecil sulfato de 

sódio 5%) (JAISWAL; GUPTA; KREUTER, 2004) (ZU et al., 2014) os quais simulam 

o trânsito das Nps pelo trato gastrointestinal. A liberação foi conduzida sob condição 

sink pelo método de agitação em shaker com agitação orbital e com subsequente 

ultracentrifugação (CASA et al., 2014). Aproximadamente 1350 μg de AnB 

encapsulada foram diluídas em 5 mL de FGS (pH 1,2) contendo 5% de DSS. As 

amostras foram incubadas a 37 °C sob agitação a 150 rpm e após, 2 h as 

suspensões de Nps foram centrifugadas e introduzidas no FIS (pH 6,8) contendo 

DSS 5% por mais 4 h. Em intervalos de tempos específicos (0,5,1,2,3,4,5 e 6h) as 

amostras foram ultracentrifugadas (15500 rpm, 25 °C e 15 min) e o volume retirado 

foi substituído com meio fresco a fim de manter o volume constante. Finalmente, os 

sobrenadantes recolhidos em cada intervalo de tempo foram filtrados em filtro de 

0,22 μm e analisados pelo método CLAE a fim de quantificar a quantidade de AnB 

liberada das Nps durante a análise. Este estudo foi realizado em triplicata e o 

resultado foi expresso considerando o desvio padrão. 

5.3.5  Estudo de liberação in vitro 

5.3.5.1  Estudo de solubilidade da AnB no meio receptor  

Baseando-nos no resultado obtido para a solubilidade da AnB livre nos fluidos 

contendo DSS 5%, decidiu-se usar o mesmo tensoativo, variando as concentrações 

(2,5 e 5%), a fim de estabelecer a concentração do tensoativo a ser adicionado no 

meio receptor usado para o estudo de liberação (tampão PBS 50 mM pH 7,4). Este 

estudo também foi realizado em triplicata e foram preparadas soluções saturadas 

de AnB em um volume definido igual a 3 mL. Estas soluções foram mantidas sob 

agitação a 150 rpm, 37º C e durante 48 h. Após esse período as amostras foram 

centrifugadas a 15500 rmp, 15 ºC e durante 15 min. A continuação, as amostras 

foram filtradas em filtro 0,22 μm e analisadas por CLAE de acordo com o método 
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descrito anteriormente. Os resultados são expressos considerando o desvio 

padrão. 

5.3.5.2 Ensaio do perfil de liberação in vitro 

O ensaio de liberação in vitro foi realizado em triplicada pelo método de agitação 

em shaker, como subsequente ultracentrifugação (CASA et al., 2014).  

Amostras contendo aproximadamente 3 mg de AnB encapsulada foram diluídas 

em 4,5 mL de solução tampão PBS (50 mM, pH 7,4) contendo 5,0 % DSS. As 

dispersões foram incubadas a 37°C e 150 rpm em uma incubadora com agitação 

orbital tipo shaker. A liberação foi realizada em tempos pré-determinados 

(1,2,4,24,48,72,96 e 120 h) e as dispersões foram centrifugadas a 15500 rpm, 15 

°C por 15 min. Os sobrenadantes foram coletados e filtrados por membrana 0,22 

μm para subsequente analise por CLAE de acordo com o método descrito a fim de 

quantificar a quantidade de AnB liberada das Nps durante o estudo de liberação. 

Após, centrifugação, o precipitado foi ressuspenso no mesmo meio de liberação e 

retornado à agitação. A quantidade cumulativa da AnB liberada das Nps foi 

calculada de acordo com seguinte (ITALIA et al., 2009) equação 4. 

% 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑄𝑙

𝑄𝑜
×100  (Eq 4) 

Onde, Ql é a quantidade de AnB liberada das Nps no tempo (t) e Qo, a 

quantidade inicial de AnB presente nas Nps. 

Finalmente, os resultados obtidos foram plotados em uma curva de percentual 

cumulativo de AnB liberada em função do tempo. 

5.3.5.3  Cinética e mecanismo de liberação 

A fim de determinar a cinética e o mecanismo de liberação da AnB a partir das 

Nps, foram aplicados modelos matemáticos de ordem zero, primeira ordem , 

segunda ordem, Higuchi e o modelo de Korsmeyer-Peppas, por meio do software 

MicroMath Scientist®, conforme com as equações descritas do Quadro 2, 

(RITGER; PEPPAS, 1987) (JAIN; KUMAR, 2010). 
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Quadro 2. Equações matemáticas para as cinéticas de liberação 

 

MODELO EQUAÇÃO 

ZERO ORDEM 𝑄𝑟 = 𝑄0 + 𝑘𝑡 

 

PRIMEIRA ORDEM 𝑙𝑛. 𝑄𝑟 = 𝑙𝑛𝑄0 + 𝑘𝑡 

 

SEGUNDA ORDEM 𝑄𝑟 𝑄0 = (𝑄𝑟 − 𝑄0)𝐾𝑡⁄  

 

HIGUCHI 𝑄𝑟 = 𝐾√𝑡 

 

KORSMEYER-PEPPAS 𝑄𝑟 𝑄0 = 𝑘𝑡𝑛⁄  

 

Onde Qr, é quantidade de fármaco liberado no tempo t; Q0, é a quantidade inicial de fármaco, k, constante 

de velocidade de liberação e n, expoente de liberação que indica o mecanismo que essa ocorre. 

5.4 Ensaios biológicos in vitro. 

5.4.1  Avaliação da citotoxicidade das Nps-AnBQs sobre eritrócitos 

O protocolo experimental para avaliação da citotoxidade frente a hemácias 

humanas foi aprovado pelo comitê de ética humana da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste, sob o registro n° 113.217/2015. 

Para este ensaio foram coletados 10 mL de sangue venoso humano de 

indivíduos voluntários saudáveis. O sangue foi coletado em tubos contendo 

heparina sódica e homogeneizado. Em seguida, foi centrifugado a 2500 rpm por 10 

min, retirando-se o plasma e a camada de leucócitos por aspiração. As células 

vermelhas do sangue foram lavadas três vezes com solução tampão PBS (10 

mM/0,85% de NaCl, pH 7,4) ao final da terceira lavagem as hemácias foram 

ressuspensas neste tampão acrescidas com glicose (1,08 mg/mL) e os antibióticos 

penicilina (0,3 mg/mL) e estreptomicina (0,5 mg/mL) para inibir qualquer 

crescimento microbiano, acertando-se o volumem globular para 2%. 

Subsequentemente, a suspensão de hemácias foi incubada com diferentes 

concentrações de AnB livre em DMSO e AnB encapsulada (12,5 e 25,0 μg/ m), a 

37°C sob agitação constante a 150 rpm. Foram usados controles com as mesmas 
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concentrações mencionadas acima de DMSO, água destilada, tampão PBS 10mM 

pH7,4, quitosana e NPs vazia. Após intervalos de tempo determinados (6,24 e 48 

h) as soluções foram centrifugadas a 2500 rmp, 4°C e 5 min e os sobrenadantes 

foram recolhidos para avaliar o grau de hemólise por análise espectrofotométrica 

da hemoglobina a 540 nm no leitor de microplacas (ITALIA et al., 2009). As 

analises foram realizadas em triplicata e os dados foram exibidos em percentual 

de hemólise de acordo com a seguinte equação 5  

% 𝒉𝒆𝒎ó𝒍𝒊𝒔𝒆 =  
𝑨𝒃𝒔𝒔

𝑨𝒃𝒔 𝟏𝟎𝟎
×𝟏𝟎𝟎      (Eq. 5) 

Onde Abss é absorbância da amostra e Abs100 é a absorbância do controle 

positivo, que apresentou 100% de hemólise, que no estudo correspondeu a 

amostrada incubada com agua destilada.  

Finalmente, os resultados do ensaio foram analisados e comparados 

estatisticamente por Anova, com pós-teste Tukey. Diferenças foram consideradas 

estatisticamente diferentes para p < 0,05. 

5.4.2 Avaliação da citotoxicidade das Nps-AnBQs sobre células Vero 

O método utilizado para avaliar a citotoxidade celular foi o do MTT ((3-4,5-

dimetiltiazol-2-il-2,5-difenil brometo de tetrazolio) (RISS et al., 2015). Para este 

ensaio foram utilizadas linhagens de células VERO obtidas da American Type 

Culture Collection - ATCC (Rockville, MD, EUA) (ATCC CCL-81), derivada do 

epitélio renal do macaco verde africano. As células foram cultivadas em meio de 

cultura Dulbecco´s modificado por Iscove´s com 10 % de soro fetal bovino (SFB) e 

os antibióticos penicilina 10.000 UI/mL e estreptomicina 10 mg/mL e distribuídas 

em placas de cultura (5 x104 células/placa), incubadas a 37 °C contendo 5 % de 

CO2 gasoso. As células foram manipuladas em capela de fluxo laminar e com 

material previamente esterilizado. 

As células suspensas foram semeadas em placas de cultura de 96 poços, 5 x 

105 células mL-1 em meio de cultura e incubadas a 37 °C. Após 24 h, removeu-se 

o meio por aspiração e lavou-se a monocamada de células com tampão PBS pH 

7,4. As células foram expostas às Nps-AnBQs e droga livre por 24, 48 e 72 h com 

diferentes faixas de concentrações (10-200 μg/mL.). Como controles foram 

utilizados: apenas o meio, DMSO e Np-Vazias. 
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A contagem do número de células foi feita em câmara de Newbauer pelo método 

MTT, através do teste de exclusão do corante azul de “trypan” 0,4 %. 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 3 h de incubação das células com MTT, este foi retirado e, 

em seguida, 50 μL de álcool etílico foram adicionados em cada poço, para 

solubilizar os cristais. Após diluição, adicionou-se 150 μL de uma mistura de tampão 

PBS (pH 7,4) e álcool isopropílico na proporção 1:1. 

Para a determinação da viabilidade, calculou-se separadamente o número de 

células vivas e mortas, levando-se em conta que as células vivas  

apresentam-se incolores ao microscópio, enquanto que as células mortas 

apresentam uma coloração violeta devido à incorporação do corante. Calculou-se 

a viabilidade celular em porcentagem (%) através da seguinte relação (Equação 6) 

e a absorbância proveniente da solução resultante de cada poço da placa foi lida 

em leitor de microplaca a 570 nm.  

% 𝒗𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒂𝒓 =  
𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄é𝒍𝒖𝒍𝒂𝒔 𝒏ã𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄é𝒍𝒖𝒍𝒂𝒔
×100      Eq 6 

 

O ensaio foi realizado em quadruplicata, sendo os resultados expressos em 

percentual de viabilidade celular (média ± desvio padrão). Os resultados do ensaio 

de citotoxicidade, foram analisados e comparados estatisticamente por ANOVA, 

com pós teste de Tukey. Diferenças foram consideradas estatisticamente 

significantes com p < 0,05. 

5.4.3 Ensaio da atividade antifúngica in vitro frente à Cândida sp  

Para este ensaio foi utilizada a cepas de Candida parapsilosis (cepa clínica 16), 

cultivadas em ágar Saboraud-dextrose, utilizando o método de referência de 

diluição em caldo, estabelecido no manual do Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI), a fim de estabelecer a concentração mínima inibitória do agente 

antimicrobiano (MICs) (PFALLER et al., 2012). 

O meio de cultura utilizado à realização do teste foi o meio líquido RPMI-1640 

(Himedia®) com glutamina e o indicador vermelho de fenol, tamponado com ácido 

3-(N-morfolino) propanosulfônico (MOPS) (Sigma®) 0,165 M; pH 7,0 ± 0,1 ajustado 
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com solução de NaOH 1 M em temperatura ambiente (25 ºC); esterilizado por 

filtragem e armazenado a temperatura de 4º C. 

O inóculo foi preparado a partir da escolha de duas colônias da cultura as quais 

foram suspensas em 3 mL de solução salina estéril a 0,85%. A densidade celular 

foi ajustada em espectrofotômetro a 530 nm até obter uma absorbância entre 0,08 

e 0,1, o que equivale a 0,5 da escala de Mc Farland. Seguidamente, foram feitas 

duas diluições sucessivas do inóculo 1:50 e 1:20 da suspensão-padrão com o meio 

RPMI-1640 para obtenção da concentração final de 1 x 103 a 5 x 103 UFC/mL 

(unidades formadoras de colônias).  

As amostras avaliadas foram de AnB livre (sigma-aldrich®), Nps-AnBQs e Nps-

vazia (sem AnB) diluídas no meio de cultura para obter concentrações finais de: 

0,2, 1,0 e 2,0 ug/ mL. Neste sentido também foram utilizados, controles: controle 

positivo, meio RPMI-1640 e o inóculo, controle negativo, meio RPMI-1640, controle 

do solvente da AnB (DMSO) e tampão PBS salino pH 7,4. 

As soluções padrão de AnB foram preparadas em DMSO com uma concentração 

de 10 mg/mL e, em seguida, diluídas em solução tampão PBS pH 7,4, até atingir 

as concentrações finais desejadas (1 ug/ mL). 

As amostras foram adicionadas aos poços de uma microplaca, contendo o 

inóculo, o RPMI e as amostras testadas. A microplaca foi incubada a 37 ºC por 48h. 

A eficácia in vitro da formulação de nanopartículas contendo AnB e revestidas com 

a quitosana foi determinada pela medida da inibição do crescimento da cepa a 530 

nm após 48 h de modo de estabelecer a concentração mínima inibitória (MIC), 

referente a menor concentração capaz de inibir o crescimento das cepas na placa 

em comparação aos controles do teste. Os ensaios foram realizados em triplicata. 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

6.1 Padronização dos parâmetros analíticos por cromatografia liquida de alta 

eficiência (CLAE) para quantificação da AnB nas Nps de PCL-Qs  

A quantificação da AnB foi realizada de acordo com a metodologia desenvolvida 

por CLAE e validada em nosso laboratório. Os parâmetros avaliados foram 

linearidade, especificidade, limite de detecção e limite de quantificação assim como 

foram descritos na metodologia. 
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A partir da curva analítica (Figura 7) obtida para as diferentes concentrações (1 

a 50 μg/mL), demostrou-se que efetivamente os resultados obtidos são diretamente 

proporcionais às concentrações avaliadas, assim como também, verificou-se a 

qualidade da curva analítica a partir do coeficiente de correlação (r2) obtido, o qual 

foi de 0,9997, valor próximo a 1, correspondente ao estabelecido no (ICH, 2005) 

indicando assim a linearidade do método analítico no intervalo proposto. 

Figura 7. Curva analítica de AnB solubilizada em fase móvel (70:30) (ACN: Agua acidificada 

0,5% CH3 COOH), fluxo 0,9 mL.min-1, cumprimento de onda λ= 408 nm, volume de injeção 10 μL 

(Área do pico vs concentração μg/mL) n=3. 

 

 

O limite de detecção e quantificação foram determinados a partir dos valores 

obtidos na curva analítica (Figura 7) e fazendo uso das equações 1 e 2, tendo que 

o LD foi de 31,2 μg/ mL e o LQ de 94,7 μg/ mL, respectivamente.  

Da mesma forma, foi avaliada a especificidade do método analítico a partir da 

comparação dos cromatogramas do padrão da AnB (5μg/mL) com os 

sobrenadantes da Nps branca e NPs-AnB. Nos quais não se observou nenhum 

outro pico que interferisse no mesmo tempo de retenção da AnB e que dificultasse 

sua quantificação (Figura 8) 
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Figura 8.(a) Cromatograma do padrão da AnB 5 μg/ mL, (b) Cromatograma de uma amostra de 

sobrenadante de uma Nps-AnB identificando a presença de AnB no sobrenadante e (c) 

Cromatograma do sobrenadante de uma amostra de Nps-branca sobreposto junto com o padrão da 

AnB, mostrando ausência de picos. 

 

 

 

 

Deste modo, também foram avaliadas as respostas do tampão PBS (50 mM, 

pH7,4) contendo 5% de DSS (Figura 9) e os fluidos gástrico simulado (FGS) e fluido 

intestinal simulado (FIS) contendo DSS 5% usados nos ensaios de liberação in vitro 

(Figura 10), já que todos esses meios permanecem presentes nos sobrenadantes 

após centrifugação, podendo ser considerados como possíveis interferentes na 

quantificação da AnB. A partir da comparação dos cromatogramas resultantes com 

o padrão de AnB, podemos constatar que como no caso anterior nenhum deles 

interfere na determinação e quantificação da AnB, demostrando assim a 

especificidade do método para sua quantificação nas condições de trabalho. 
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Figura 9. Cromatograma do tampão PBS 50 mM- 5% de DSS contendo AnB e diluído em fase 

móvel (70:30) (ACN: Agua acidificada 0,5% CH3 COOH). 

 

 

 

Figura 10. Cromatogramas dos sobrenadantes e do padrão de AnB ug/mL. a) FGS b) FIS contendo 

5% de DSS diluído em fase móvel (70:30) (ACN: Agua acidificada 0,5% CH3 COOH) e c) Padrão de 

AnB 5 ug /mL 

 

 

 

Tampão PBS 50 

mM pH 7,4+ DDS 5% 

a) FGS 

b) FIS 

c) Sobreposição do padrão de 

AnB com os fluidos 
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6.2 Obtenção das Nps de PCL revestidas com quitosana contendo AnB 

Para obtenção das Nps de PCL revestidas com Qs contendo AnB pelo método 

de nanoprecipitação, foram necessários alguns ajustes e modificações até se obter 

a formulação ideal. Tais modificações basearam-se na mudança de uma variável 

por vez, de acordo com o apresentado na Tabela 2. Os parâmetros avaliados foram 

tipo e concentração de tensoativo, concentração de Qs, razão FO/FA e tempo de 

incubação da Qs. 
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Tabela 2. Otimização de parâmetros para obtenção das Nps  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Problemas para resuspender as Nps em água. F1 até F8 a quitosana foi adicionada na fase aquosa durante o processo de obtenção das Nps. A partir da formulação 

F9 a solução de quitosana (em CH3COOH 1%) foi incubada com as Nps. A partir de F13 a quitosana foi preparada em uma solução de ácido acético (CH3COOH 2%). 

Formulação 
Quantidade 

de AnB 

Concentração 

de PCL (m ⁄ V) 

Tensoativo 

(m ⁄ V) 

Concentração  

de Qs (V ⁄ V) 
Razão (FO/ FA) 

Tamanho 

(nm) 
IPD 

Potencial

Z 

(mV) 

1 x 0,5% 
0,25% Pluronic 

F-68 
0,10% 1:2 701,8 0,239 X 

2 x 0,5% 
0,25% Pluronic 

F-68 
0,15% 1:2 898,3 0,232 X 

3 x 0,5% 
0,25% Pluronic 

F-68 
0,20% 1:2 1254,2 0,214 X 

4 x 0,5% 
0,25% Pluronic 

F-68 
0,10% 1:3 543,3 0,254 X 

5* x 0,5% 0,25% Tween 80 0,10% 1:3 230,2 0,383 X 

6* x 0,5% 0,25% Tween 80 0,15% 1:3 273,7 0,366 X 

7* x 0,5% 0,25%Tween 80 0,20% 1:3 306,6 0,329 X 

8* x 0,4% 0,25%Tween 80 0,20% 1:3 320,6 0,378 X 

9 x 0,4% 0,25% Tween80 0,10% (2h) 1:3 344,7 0,324 X 

10 x 0,4% 0,25% Tween80 0,10% (4h) 1:3 342,3 0,268 X 

11 x 0,4% 0,25% Tween 80 0,10% (6h) 1:3 326,6 0,265 X 

12 x 0,4% 0,25% Tween 80 0,20% (4h) 1:3 280,9 0,232 X 

   13** x 0,4% 0,25% Tween 80 0,30% (4h) 1:3 234,1 0,232 +29,5 

14 2  0,4% 0,25% Tween 80 0,30%(4h) 1:3 297,1 0,245 x 

15 2  0,4% 0,30% Tween 80 0,5%+ 0,15% tween 80 (4h) 1:3 251,8 0,192 +32,0 

16 4  0,4% 0,30% Tween 80 0,5%+ 0,15% tween 80 (4h) 1:3 290,2 0,213 +34,0 
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Com base nos resultados obtidos, pode-se observar que as formulações nas 

quais foi usado pluronic (F-68) como tensoativo apresentaram diâmetro médio 

superior quando comparadas com as formulações nas quais foi utilizado tween 80 

como tensoativo. Apesar de ambos os tensoativos serem não aniônicos, de acordo 

com a literatura (ZU et al., 2014) (CHO et al., 2010), neste caso o tween é adsorvido 

de melhor maneira na superfície hidrofóbica das Nps do que o pluronic, levando 

assim a uma melhor estabilização das partículas em suspensão, o que se traduz, 

em um tamanho médio de partícula menor. Este resultado é consistente com o 

obtido por Jain e colaboradores (JAIN et al., 2014) os quais avaliaram vários 

tensoativos incluindo o pluronic F-68, obtendo diâmetro médio e índices de 

polidispersão mais baixos quando o Tween 80 foi utilizado. Neste sentido, se 

considera que este tensoativo também interage melhor com a quitosana presente 

na solução utilizada para revestir as Nps proporcionando uma estabilização 

adicional por efeito estérico, que evita a agregação das partículas no sistema 

coloidal.  

Outro fato que podemos evidenciar na Tabela 2 é que existe uma dependência 

entre a concentração da quitosana e o tamanho médio das partículas, conforme 

aumenta-se a concentração da Qs de 0,1% até 0,3% o tamanho da partícula 

também se vê aumentado, o que evidencia sua incorporação nas Nps, assim como 

sua adsorção na superfície das mesmas durante o revestimento (MAZZARINO; 

BORSALI; LEMOS-SENNA, 2014). 

Uns dos fatores chave a ser considerado durante a obtenção das Nps pelo 

método de nanoprecipitação, além da concentração e natureza de seus 

componentes, taxa de adição da fase orgânica na aquosa e taxa de agitação da 

fase aquosa, é a razão entre a fase orgânica /aquosa (ZILI; SFAR; FESSI, 2005). 

Fato que evidenciamos na Tabela 2, quando mudamos a proporção da fase 

orgânica para aquosa de 1:2 a 1:3, obtendo assim Nps de menor tamanho quando 

a razão utilizada foi 1:3. Isto pode ser explicado pelo fato que existe uma maior área 

superficial para a difusão da fase orgânica na fase aquosa, diminuindo a tensão 

superficial entre as duas fases, o que conduz à formação de partículas de menor 

tamanho  (FESSI et al., 1989).  

Finalmente, após avaliação dos diversos parâmetros estudados, a formulação 

de Nps escolhida como apropriada de acordo com as características físico-

químicas apresentadas, em termos de tamanho, índice de polidispersão e potencial 
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z foi a F16. Esta formulação foi composta de 4 mg de AnB, 0,4% (m/V) de PCL, 

0,3% de Tween 80 (V/V), incubada com uma solução 0,5 % (V/V) de quitosana em 

CH3COOH 2%+ solução de Tween 80 0,15% pelo período de 4h. Sendo assim, 

esta formulação o ponto de partida para a preparação das Nps a serem utilizadas 

durante o desenvolvimento do trabalho. Pode-se destacar que o método de 

nanoprecipitação permitiu-nos obter com sucesso a formulação desejada. 

6.3 Caracterização Físico-química das Nps 

6.3.1 Diâmetro médio, índice de polidispersão e potencial zeta 

O tamanho de partícula, distribuição e carga superficial, são parâmetros chave 

que determinam não só a estabilidade física das Nps como também seu destino 

após administração, interação com a membrana biológica, a penetração do fármaco 

através das barreiras fisiológicas, sua permanência na corrente sanguínea e sua 

subsequente liberação (WU; ZHANG; WATANABE, 2011) (LINCE; MARCHISIO; 

BARRESI, 2008) (FENG, 2004). Neste sentido, acredita-se que as Nps carregadas 

positivamente serão favoráveis devido à sua interação com os epitélios, facilitando 

e melhorando a capacidade de transporte do fármaco e incrementando o tempo em 

circulação sistêmica para assim aumentar a probabilidade de que as Nps atinjam 

seu local de ação. (CALVO;REMUNAN-LOPEZ,1997)(FENG, 2004). 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 3, pode-se observar que o 

diâmetro médio, índice de polidispersão e carga superficial das Nps contendo 

quitosana foram superiores quando comparadas com as Nps vazias sem Qs. As 

Nps ficaram entorno de 270 nm para o caso da Nps vazias com quitosana e de 320 

nm para a Nps-AnBQs, resultados similares foram obtidos por outros autores que 

empregaram esta metodologia (ZILI; SFAR; FESSI, 2005)(BILENSOY et al., 

2009).(CALVO; REMUNAN-LOPEZ, 1997). 
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Tabela 3. Diâmetro médio e índice polidispersão (IPD) das Nps vazia sem quitosana, Nps vazia 

com quitosana e Nps com AnB e revestida com quitosana (Nps-AnBQs). Os resultados são 

expressados como media± DP (n=3) 

Formulação 
Diâmetro médio 

(nm) 

Índice de 

polidispersão 

(IPD) 

Potencial zeta 

(mV) 

 

Eficiência de 

Encapsulação 

(%) 

Nps-vazia sem 

Qs 

196,9±6,4 

 

0,135±0,063 

 

-17,7±2,0 

 
x 

Nps-vazia com 

Qs 

262,9±11,8 

 

0,219±0,031 

 

+32,7±1,1 

 
x 

Nps-AnBQs 
318,4±35,0 

 

0,242±0,024 

 

+36,2±1,8 

 
68,83%±0,02 

 

Observa-se também uma mudança nos valores de potencial z de -17,7 mV nas 

Nps vazia sem quitosana valor similar ao reportado por Calvo e colaboradores, 

(CALVO; VILA-JATO; ALONSO, 1997) para valores positivos de +32,7 e +36,20 

mV respectivamente na presença de Qs, fato que permite confirmar a adsorção da 

Qs na superfície das Nps por interação eletroestática. A carga positiva é 

consequência da disponibilidade dos grupos amino protonados (NH3
+) presentes 

na estrutura do polissacarídeo (RAJAN; RAJ, 2012). Além disso, a carga superficial 

positiva presente no sistema contribui à estabilidade da suspensão de Nps por ação 

de forças eletroestáticas evitando assim agregação das mesmas (MOHANRAJ; 

CHEN, 2006).  

Em relação ao IPD, o qual está associado como a distribuição de tamanho nas Nps, 

observa-se que em todos os casos os valores obtidos foram menores do que 0,3 o 

que é um indicativo da homogeneidade de nosso sistema. No entanto, analisando 

a Figura 11 associada à distribuição de tamanho de uma amostra representativa de 

Nps-AnBQs observa-se que a mesma apresenta um perfil bimodal, onde 6 % das 

partículas encontram-se em uma faixa média de 54-63 nm e os outros 94% das 

partículas encontram-se na faixa compreendida entre 257 e 380 nm. 

A quantidade de AnB incorporada nas Nps revestidas com quitosana, foi 

determinada por CLAE pelo método indireto, ou seja, a partir da quantidade de AnB 

não encapsulada presente no sobrenadante após ultracentrifugação das Nps, como 

descrito na metodologia. A partir da equação 3, foi estimada a %EE, obtendo assim 
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um valor de 68,83% como indicado na Tabela 3. O resultado obtido foi similar a 

outros estudos já realizados de Nps para carreamento de AnB (NAHAR; JAIN, 

2009) (TIYABOONCHAI; LIMPEANCHOB, 2007) (JUNG et al., 2009). Este 

parâmetro juntamente como os avaliados anteriormente é de grande importância 

do ponto de vista de doseamento do fármaco, já que altos valores de % de EE 

permitem uma diminuição da dose terapêutica (ITALIA et al., 2009).  

 

Figura 11. Distribuição de tamanho de uma amostra representativa de Nps-AnBQs. Diâmetro 

médio de 277,0 nm e índice de polidispersão 0,221 
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Apesar da distribuição bimodal revelada pelo sistema, pode-se constatar que o 

método de nanoprecipitação permitiu a obtenção de Nps com diâmetros médios, 

potencial z e eficiência de encapsulação adequados. 

6.3.2 Análise Microscópica (MEV-FEG) 

A partir das micrografias obtidas para as Nps-AnBQs (Figura 12), observa-se 

que as mesmas apresentaram uma forma relativamente esférica ou levemente 

ovaladas, como consequência do revestimento com quitosana, com um tamanho 

médio de partícula entre 206 nm e 285 nm. Estes valores estão de acordo com os 

valores de diâmetro médio obtidos por DLS. Além disso, não foram observados 
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indícios de agregação nas Nps o que é indicativo da estabilidade do sistema. 

Morfologias similares foram encontradas por (CHHONKER et al., 2015) (AL-

QUADEIB et al., 2014) os quais usaram polímeros naturais na obtenção das Nps. 

 

Figura 12. Micrografias obtidas por MEV-FEG das Nps-AnBQs 

 

6.3.3 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(FT-IR) 

A FT-IR, foi empregada a fim de monitorar qualquer mudança estrutural 

relacionada com os grupos funcionais característicos tanto nas Nps quanto na AnB 

livre. 

Na Figura 13 são apresentados os espectros da AnB livre (a), da PCL (b), da Qs 

(c), Nps branca com quitosana, Nps-AnBQs (d) e mistura física (e). 
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Figura 13. Espectros de FT-IR: (a) AnB, (b) PCL, (c) Qs,(d) Nps-vazia,(f) Nps-AnBQs, (e) Mistura 

física  
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No espectro FT-I.R da AnB (Figura 13(a)) pode-se observar uma serie de bandas 

características associadas a AnB livre. Uma banda larga e intensa na região de 

3400 cm-1 associada ao estiramento da ligação O-H correspondente aos grupos 

hidroxila presentes na estrutura da AnB, um estiramento de C-H em 

aproximadamente 3000 cm-1 característico do polieno, uma banda relativa ao 

estiramento de C=O em aproximadamente 1690 cm-1. Observa-se ainda uma 

banda relativa ao estiramento N-H do grupo amino primário na região dos 1627 cm-

1, uma vibração assimétrica do grupo C-O na região dos 1069 cm-1 e uma vibração 
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C-H trans fora do plano do polieno na região dos 1009 cm-1(AL-QUADEIB et al., 

2014) (CHHONKER et al., 2015) (BUTANI; YEWALE; MISRA, 2016).  

Analisando o espectro da PCL (Figura 13 (b)), observa-se uma banda de 

vibração assimétrica de C-H na região dos 2950 cm-1 e uma banda de vibração 

simétrica de C-H na região de 2865 cm-1, essas bandas correspondem aos 

grupamentos -CH2 presentes na estrutura do polímero. Observa-se ainda uma 

banda intensa associada à vibração C=O na região dos 1727 cm-1 atribuída ao 

grupo carbonila, uma vibração assimétrica C-O-C na região dos 1240 cm-1 e uma 

banda na região de 1170 cm-1 associada a uma vibração simétrica C-O-C cm-1 

(ELZEIN et al., 2004). 

No caso da quitosana (Qs) (Figura 13(c)), observam-se bandas características 

do polissacarídeo: uma banda larga na região 3440 cm-1 associada a uma vibração 

O-H dos grupos hidroxilas e a vibração N-H dos grupos amino presentes na 

estrutura. Uma vibração assimétrica C-H na região compreendida entre 2870 e 

2880 cm-1. Uma banda em 1665 cm-1 associada a uma vibração C=O do grupo 

acetamido e outra em 1580 cm-1 atribuível a uma vibração de deformação angular 

assimétrica de N-H dos grupos amino. Pode-se observar ainda as bandas entre 

1477 e 1420 cm-1 resultante da vibração de deformação no plano de N-H e as 

bandas características do estiramento das ligações glicosídicas C-O e C-O-C 

presentes na quitosana na região dos 1150 cm-1 e 900 cm-1 respectivamente 

(CHHONKER et al., 2015) (CORAZZARI et al., 2015) (GANJI; ABDEKHODAIE, 

2010) (NITHYA et al., 2015)(DAS; KASOJU; BORA, 2010) (AGNIHOTRI; 

AMINABHAVI, 2004). 

Na Figura 13 (d) correspondente ao espectro das Nps-vazias, observa-se que o 

espectro apresenta as mesmas bandas características encontradas no espectro da 

PCL. No entanto não foi possível evidenciar as bandas associadas a Qs 

provavelmente devido ao fato que a maioria das bandas estejam sobrepostas às 

bandas do polímero. Em relação ao espectro das Nps-AnBQs, Figura 13 (f) 

observam-se predominantemente as bandas associadas ao polímero 

principalmente com sobreposição das bandas características da AnB e Qs. Por fim, 

no espectro correspondente à mistura física, Figura 13 (e) observa-se também a 

presença das bandas características da PCL com sobreposição de bandas 

características associada aos componentes usados para a das Nps. 
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Com base aos resultados obtidos, e apesar da sobreposição das bandas 

relativas a Qs e a AnB, pode-se sugerir que o método utilizado para obtenção das 

Nps não causou alterações ou mudanças nos grupos funcionais característicos dos 

componentes utilizados, já que não se observou presença de novas bandas que 

indicasse o contrário. 

6.3.4 Difração de raios X (DRX) 

Os difratogramas obtidos para AnB, PCL, QS, Nps-vazia e Nps-AnBQs são 

apresentados na Figura 14. 

Figura 14. Difratogramas de (a) AnB libre, (b) PCL, (c) Qs, (d) Mistura física, (e)Nps-vazia e (f) 

Nps-AnBQs 
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Observa-se que o difratograma da AnB (Figura 14 (a)), exibe um padrão de 

difração cristalino com picos bem definidos em 13,88°,21,29° e 21,58°, 

característicos da sua natureza cristalina (BUTANI; YEWALE; MISRA, 2016). Já o 

difratograma obtido para PCL (Figura 14 (b)),exibe dois picos de difração bem 

intensos em 21,29° e 23,6° próprios de sua estrutura cristalina (BORJIGIN et al., 

2013) (YEO; JUNG; KIM, 2012). O difratograma da quitosana (Figura 14 (c)), 

apresenta dois picos de difração em 11,26° e 20,25° (SRIVASTAVA; TIWARI; 

DUTTA, 2011)(XU et al., 2005). No entanto, observa-se mudanças nos padrões de 

difração das Nps-branca, Nps-AnB e na mistura física (Figura 14 (d),(e) e (f)) 

apresentando picos em 20,2°e 22,4° e 25° muito menos intensos quando 

comparados com o padrão de difração da PCL ou da AnB, o que é indicativo da 

presença de outra forma cristalina com uma estrutura menos ordenada. A ausência 

dos picos de difração característicos da estrutura cristalina da AnB é indicativo de 

que houve uma alteração da sua cristalinidade quando incorporada no sistema de 

Nps, sugerindo a amorfização do fármaco. 

6.3.5 Análise Térmica DSC e TG 

As análises do TG/DSC foram empregadas para avaliar o comportamento térmico 

e o estado cristalino das Nps obtidas, assim como também de todos os componentes 

utilizados na sua formulação. 

A Figura 15 mostra as curvas TG/ DTG de uma amostra de AnB (a), PCL (b), Qs 

(c), Nps-branca (d), Nps-AnBQs (e) e mistura física (f). As curvas TG/DTG da AnB 

evidenciam três etapas distintas de perda de massa. A primeira ocorre a 98,07°C 

correspondente a 4,94% de perda de umidade ou água superficial. A segunda etapa 

de perda de massa acontece a 206,64 °C o qual representa uma perda de 17,83% e 

uma terceira etapa em 471,9 °C que representa 71,87 % da massa total. Estes últimos 

eventos podem refletir a decomposição da AnB. A Figura 15 (b) associada às curvas 

de TG/DTG da PCL, apresentaram dois eventos térmicos de perda de massa um a 

328,35 °C e outro em 412,80°C associadas à decomposição do polímero. Nas curvas 

TG/DTG da quitosana (Figura 15(c)) são evidenciadas duas etapas diferentes de 

perda de massa. O primeiro evento térmico em 61,36 °C associado à perda de água 

adsorvida na superfície do polímero e um segundo evento em 300,80°C que 

representa um 47,97 % de perda de massa, o qual está associado à decomposição 

térmica e oxidativa da quitosana que envolvem eventos como desidratação dos anéis 
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do polissacarídeo e a decomposição dos fragmentos acetilados e desacetilados da 

quitosana (NETO et al., 2005)(AGNIHOTRI; VAVIA, 2003) (RIVERO; GARCÍA; 

PINOTTI, 2013). Finalmente, observa-se que as curvas TG/DTG correspondente as 

(d) Nps-vazia, (e) Nps-AnBQs e (f) mistura física, apresentaram dois eventos térmicos 

com perda de massa em torno aos 300 e 400 °C similares aos observados na curva 

da PCL, que está associado à decomposição do polímero presente nas Nps. Este 

resultado é indicativo da estabilidade térmica que apresenta o sistema 

nanoestruturado.  

 

Figura 15. Curvas TG/DTG obtidas a 10°C/min e sob atmosfera de N2 (até 800 °C) aprox. m= 

10 mg (a) AnB, (b) PCL, (c) Qs,(d) Nps-vazia, (e) Nps-AnBQs e (f) Mistura física 
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Na Figura 16 observam-se as curvas do DSC associadas a AnB (a), PCL (b), Qs 

(c), NPs-vazia e (d), Nps-AnB (e). 

Figura 16. Curvas de DSC (a) AnB, (b) PCL, (c) Qs, (d) Nps-vazia, (e) Nps-AnBQs  
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A curva de DSC da AnB Figura 16 (a), exibe um primeiro pico endotérmico em 

91,79 °C associado com a perda de água adsorvida na estrutura (devido a sua 

natureza higroscópica) (AL-QUADEIB et al., 2014), seguido de dois picos 

endotérmicos em 208,42 °C e 441,68 °C, associados com o a decomposição da 

AnB sem ponto de fusão (ASHER; SCHWARTZMAN, 1977) De acordo com as 

especificações do produto, a AnB apresenta um ponto de fusão > a 170 °C com 

decomposição (SIGMA-ALDRICH, 2014). Na curva do DSC obtida para PCL Figura 

16 (b), observa-se dois picos endotérmicos um em 62,32 °C associado ao seu 
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ponto de fusão e outro em 410 °C produto da decomposição do polímero 

(BORJIGIN et al., 2013). A curva do DSC obtida para a Qs Figura 16 (c), apresenta 

um pico exotérmico em 301,72 °C associado com a sua degradação oxidativa 

(NITHYA et al., 2015)(NETO et al., 2005). A curva de DSC obtida para Nps-AnBQs 

apresentaram um pico endotérmico relacionado ao processo de decomposição do 

polímero. Deste modo, observa-se também ausência do pico associado ao ponto 

de fusão com decomposição do fármaco, o que se traduz, em uma modificação do 

estado cristalino da AnB. Podendo-se sugerir que a AnB presente nas Nps-AnBQs 

encontra-se na forma amorfa, resultado que foi corroborado pela análise de DRX. 

6.4 Estado de agregação da AnB nas Nps 

A toxicidade associada à AnB está relacionada com seu estado de agregação 

(BARWICZ; TANCRÈDE, 1997) (BOLARD et al., 1991). Considerando que 

determinados veículos carreadores de fármacos podem afetar seu estado de 

agregação assim como sua atividade (ADAMS; KWON, 2003), foi necessário 

avaliar o estado de agregação da AnB presente nas Nps através de espectroscopia 

de UV-vis. Em solventes orgânicos como DMSO e MEOH a AnB se encontra na 

forma monomérica, exibindo quatros bandas com máximos de absorção em: 350 

(I), 368(II), 388(III) e 412(IV) nm onde as posições das bandas e sua intensidade 

vão depender do meio (LEGRAND et al., 1992) (ADAMS; KWON, 2003). A 

proporção entre as bandas (I/IV) é indicativo do estado de agregação da AnB e 

pode ser usado como ferramenta para sua quantificação (JAIN et al., 2012). Tendo 

que uma relação <0,25, corresponde às formas não agregadas ou monoméricas da 

AnB e valores ≥ 2 correspondem as formas altamente agregadas (BARWICZ; 

CHRISTIAN; GRUDA, 1992). 
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Figura 17. Espectros de absorção UV-vis (450-320 nm) representativos do estado de agregação 

da AnB. (a) AnB livre em (DMSO: MEOH) (1:1), (b) AnB livre em (DMSO: Tampão PBS pH 7,4 (1:10) 

e (c) AnB associada as NPs (1:5) 
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O espectro de absorção UV-vis (Figura17) obtido para (a) AnB em solução (1:1) 

(DMSO: MEOH) (forma monómerica) exibe quatros picos bem definidos e 

característicos. O espectro (b) correspondente AnB livre em (DMSO: tampão PBS 

pH 7,4 50 mM) que corresponde a forma agregada, no qual observa-se unicamente 

três bandas de absorção em 337, 385 e 408 nm sendo a banda II quase 

indistinguível. E o espectro (c) correspondente a AnB Liberada das Nps em meio 

tampão PBS pH 7,4 (50 mM) contendo DSS 5% (meio utilizado para realizar a 

liberação in vitro) (1:5), a qual exibe quatro bandas de absorção bem definidas de 

baixa intensidade em 348, 367, 387 e 411 nm. Observa-se que o espectro obtido é 

compatível ao perfil do espectro correspondente à forma monomérica da AnB. No 

entanto, a razão entre as bandas foi de I/IV=0,5, indicativo de que a AnB presente 

nas Nps apresenta um baixo nível de agregação, o que se traduz em uma 

diminuição da sua toxicidade. Assim, o sistema utilizado para carreamento de AnB, 

representa um potencial sistema para minimizar seus efeitos tóxicos. 
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6.5 Avaliação da estabilidade das Nps-AnBQs 

A estabilidade das Nps, está associada com a capacidade de reter ou manter as 

mesmas características físico-químicas por um período de tempo determinado 

após sua obtenção (MÜLLER-GOYMANN, 2004). Geralmente as Nps 

caracterizam-se por ser um sistema estável devido à sua natureza coloidal, no 

entanto, sua estabilidade pode ser afetada por fatores como o tempo de contato 

com o meio aquoso, a degradação do fármaco quando este é susceptível a 

mudanças no pH, entre outros, que levam à formação de agregados (PINTO REIS 

et al., 2006).  

Deste modo, os parâmetros físico-químicos monitorados para avaliar a 

estabilidade das Nps foram: tamanho médio de partícula, índice de polidispersão, 

potencial z e teor de fármaco liberado das Nps, como descrito no item 5.3.3.  

As Figuras 18,19,20 e 21, refletem o comportamento desses parâmetros sob 

diferentes condições de armazenamento (ambiente e refrigerada (10°C)) durante 

um período de tempo de 180 dias. 

Na Figura18 observa-se que tanto as amostras armazenadas sob temperatura 

ambiente quanto sob refrigeração só apresentaram diferença estatística (p<0,05) a 

partir do primeiro mês em diante, em relação ao diâmetro médio inicial que 

corresponde ao tempo zero. No entanto, não existe diferença significativa entre 

ambas condições de armazenamento em relação ao diâmetro médio durante todo 

o período avaliado, mantendo o diâmetro médio na faixa de 254 a 285 nm.  

 

Figura 18. Diâmetro médio das Nps de PCL revestidas com quitosana contendo AnB ± desvio 

padrão em função do tempo, sob diferentes condições de armazenamento, n=3. a,b,c,d,e,f,g,h,i   
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Letras iguais sem diferença estatística e letras diferentes apresentam diferença significativa 

(p,<0,05) 
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Na Figura 19, associada ao índice de polidispersão das Nps-AnBQs, observa-se 

que, sob as duas condições de armazenamento, as Nps não apresentaram 

diferença significativa durante todo o período avaliado com exceção do tempo de 

120 dias, no qual observou-se diferença estatística (p<0,05) entre as duas 

condições de armazenamento quando comparadas com o tempo inicial. No 

entanto, de modo geral o índice de polidispersão das Nps não foi superior de 0,3, 

o que reflete diretamente sobre a estabilidade das Nps durante os 180 dias, onde 

as Nps ainda mantem uma boa distribuição de tamanho e sem indícios de 

agregação. 
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Figura 19. Índice de polidispersão das Nps de PCL revestidas com quitosana contendo AnB ± 

desvio padrão em função do tempo, sob diferentes condições de armazenamento, n=3. a,b,c, Letras 

iguais sem diferença estatística e letras diferentes com diferença estatística (p,<0,05) 
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Em relação a Figura 20, associada ao potencial z das Nps-AnBQs, observa-se 

que após um mês de armazenamento as Nps exibem diferenças estatísticas 

significativas (p<0,05) quando comparadas com o tempo zero.  

Entre 45 e 90 dias, observa-se diferença significativa (p<0,05) entre as duas 

condições de armazenamento, no entanto, após 90 dias as Nps não apresentaram 

diferença estatística. Observa-se também que apesar da diminuição da carga 

superficial das Nps-AnBQs, quando comparadas com o valor inicial, ainda 

mantiveram uma carga positiva de + 27 mV quando armazenadas sob temperatura 

ambiente e de + 26,8 mV sob refrigeração, demostrando assim, a ótima estabilidade 

das Nps durante os 180 dias. Este aspecto é de grande importância do ponto de 

vista da biodisponibilidade oral, pois a carga positiva das Nps-AnBQs facilita a 

interação com a membrana celular e o muco, que possui carga negativa, o que 

levaria a uma melhora da permeabilidade, facilitando o trânsito das Nps-AnB pelo 

trato gastrointestinal (ZHANG et al., 2012). 
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Figura 20. Potencial z das Nps de PCL revestidas com quitosana contendo AnB ± desvio padrão 

em função do tempo, sob diferentes condições de armazenamento, n=3. a,b,c,d,e,f,g,h,i,j Letras iguais 

sem diferença estatística e letras diferentes apresentam diferença significativa (p <0,05) 
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Finalmente na Figura 21, associada ao teor de fármaco liberado em função do 

tempo sob diferentes condições de armazenamento, observa-se que durante tudo 

o período avaliado não existe diferença estatística significativa (p<0,05) em relação 

ao tempo zero, em ambas as condições de armazenamento. Ao final dos 180 dias 

a quantidade de fármaco liberada foi de 1,7 % para as Nps-AnBQs armazenadas 

sob temperatura ambiente e de 0,7 % sob refrigeração (10 °C), o que reflete 

diretamente sobre a integridade do sistema nanoestruturado e na sua capacidade 

de reter AnB encapsulada durante todo o período avaliado. 
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Figura 21.Teor do fármaco nas Nps de PCL revestidas com quitosana contendo AnB ± desvio 

padrão em função do tempo, sob diferentes condições de armazenamento, n=3. a. Letras iguais sem 

diferença estatística significativa para (p<0,05) 
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Com base nos resultados obtidos, podemos inferir que as Nps-AnBQs 

mantiveram uma boa estabilidade sob as duas condições de estocagem, onde não 

houve diferença significativa (p<0,05), registrando mínimas variações em relação a 

todos os parâmetros avaliados durante os 180 dias, garantindo assim, as 

características físico-químicas das Nps-AnBQs durante esse período.  

O fato das Nps-AnBQs apresentarem uma ótima estabilidade durante o tempo 

avaliado, é de grande importância, já que a estabilidade representa uns dos fatores 

mais críticos em termos de segurança e eficácia dos medicamentos. Neste sentido, 

estes parâmetros precisam ser monitorados continuamente durante o 

armazenamento. 

6.6 Liberação da AnB associada as Nps-AnB no Fluido gástrico e Intestinal 

simulado (FGS e FIS) 

A compreensão dos mecanismos de liberação do fármaco são de grande 

importância do ponto de vista da sua aplicação nos SLF o que permite entender 

não só como acontece a liberação do fármaco a partir das Nps como também 

oferece informação importante sobre a interação fármaco-polímero e sua adsorção 

na superfície da matriz polimérica (KUMARI; YADAV; YADAV, 2010) (SOPPIMATH 

et al., 2001).  
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Muitos fatores podem influenciar o processo de liberação, tais como: a 

solubilidade, dessorção e difusão do fármaco assim como a biodegradação dos 

componentes da matriz das Nps (SINGH; LILLARD, 2009) (MOHANRAJ; CHEN, 

2006). A taxa de liberação também pode ser afetada por interações iônicas entre o 

fármaco e os componentes da formulação (SINGH; LILLARD, 2009). Portanto, a 

escolha dos componentes da matriz assim como o fármaco vão influenciar 

diretamente sobre o processo de liberação. 

Primeiramente, antes de dar continuidade ao estudo de liberação nos fluidos 

simulados foi necessário avaliar a solubilidade da AnB nesses meios de liberação 

como foi descrito no item 5.3.4.1  

Portanto, o teste de solubilidade da AnB nos fluidos simulados, mostraram uma 

melhor solubilidade para o meio que continha dodecil sulfato de sódio 5% tanto no 

FGS quanto no FIS, conforme se mostrado na Tabela 4, razão pela qual foi 

escolhido para dar continuação ao teste de liberação nos fluidos simulados. A 

condição sink foi mantida com a inserção de 10 % da solubilidade máxima da AnB 

obtida no FGS.  

Tabela 4. Solubilidade da AnB nos FGS e FIS, a 37 °C, 150 rpm, para ensaio de liberação, (n=3) 

Meios Solubilidade (μg. mL-1 ± DP) 

FGS Tween 5% 2,82± 0,08 

FIS Tween 5 % 1,28±0,01 

FGS DSS 5% 124,16±0,03 

FIS DDS 5% 2774,00±0,20 

 

Analisando a Figura 22, referente ao perfil de liberação da AnB a partir das Nps-

AnBQs em função do tempo, observa-se que a quantidade de AnB liberada das 

Nps nas duas primeiras horas a pH= 1,2 (correspondente ao meio gástrico) foi de 

10,08% ± 0,683 comprovando que as Nps mantiveram sua integridade física nesse 

pH, sem ocorrer erosão da Nps nestas condições. No entanto, quando as Nps-

AnBQs foram adicionadas ao meio FIS (pH=6,8), a quantidade de AnB liberada foi 

superior principalmente a partir das 4 h, com uma liberação de 16,28% ±0,68 até 
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completar as 6h com uma liberação de 29,15%±1,04, o que pode ser atribuído ao 

aumento do pH o que produz uma maior liberação da AnB.  

Este resultado é bem significativo e promissor do ponto de vista da estabilidade 

das NPs e da biodisponibilidade do fármaco, pois nesses meios que simulam o 

trânsito das Nps através do trato gastrointestinal vemos que o sistema 

nanocarreador proposto para encapsular AnB é capaz de resistir as mudanças do 

pH, mantendo uma liberação controlada da AnB. Sendo assim, a utilização das 

Nps-AnBQs uma boa proposta para aumentar a absorção da AnB no trato GI 

melhorando a sua biodisponibilidade pela via oral. 

 

Figura 22. Perfil de Liberação da AnB a partir das NPs-AnBQS no FGS (pH=1,2) e no FIS 

(pH=6,8) contendo 5% de DSS. O ensaio foi conduzido durante 2h no FGS e por mais 4 h no FIS, a 

37 °C e 150 rpm. Os resultados são expressados em média ±DP (n=3) 

 

6.7 Estudo de liberação in vitro  

6.7.1 Estudo da solubilidade da AnB no meio receptor 

Devido à baixa solubilidade da AnB no meio aquoso foi necessário adicionar 

tensoativo no meio para facilitar sua solubilidade. Com base no resultado obtido 

para solubilidade da AnB nos fluidos simulados utilizando dodecil sulfato de sódio 

(DSS) 5%, decidiu-se usar o mesmo tensoativo para avaliar a solubilidade da AnB 

0 1 2 3 4 5 6

0

5

10

15

20

25

30

%
 c

u
m

u
la

ti
v

o

Tempo (h)

10,08% (pH=1,2)

29,15% (pH=6,8)



63 
 

 

no tampão fosfato pH 7,4 (50 mM) o qual é o meio utilizado para realizar o estudo 

da liberação in vitro. Neste caso foram avaliadas duas concentrações de DSS 2,5 

e 5,0 %, conforme é mostrado na Tabela 5. Pode-se observar que o meio tampão 

PBS com 5% de DSS apresentou uma melhor solubilidade da AnB razão pela qual 

foi escolhido como meio receptor para realizar o estudo de liberação in vitro. 

 

Tabela 5. Solubilidade da AnB nos FGS e FIS, a 37 °C, 150 rpm, para ensaio de liberação nos 
fluidos simulados, (n=3). 

Meios Solubilidade (μg. mL-1 ± DP) 

Solução tampão PBS DSS 2,5 % 2055,0 ± 0,1 

Solução tampão PBS DSS 5,0 % 4774,7 ±0,2 

 

6.7.2 Perfil de liberação in vitro 

O perfil de liberação da AnB a partir das Nps é apresentado na Figura 23, o qual 

mostra uma rápida liberação inicial da AnB de 10,14% ±0,85 em 4h, produto da 

quantidade de fármaco adsorvida superfície das Nps, onde a dissolução do fármaco 

leva a uma rápida liberação inicial (efeito “Burst”). Observa-se também que após 

esse tempo a quantidade de AnB liberada foi bem baixa, atingindo um total de 

10,70%± 0,82 em 120 h. A baixa quantidade de AnB liberada através das NPs, é 

indicativo da capacidade do polímero em retê-la. Além disso, outro fator que pode 

estar influenciando na liberação é a lenta biodegradação que sofre a PCL no meio 

fisiológico, devido a sua característica semicristalina (comprovada por DRX). Isto 

aliado ao revestimento com a quitosana, que atua como uma barreira adicional que 

dificulta a liberação do fármaco. No entanto, Italia e colaboradores, (ITALIA; SINGH; 

RAVI KUMAR, 2009) obtiveram um resultado similar nas primeiras 24 h e 

prolongaram o estudo de liberação até 25 dias, tempo no qual alcançaram 60% de 

liberação, o que poderia ser uma alternativa para avaliar nosso sistema a fim de 

determinar o tempo no qual é liberada a maior quantidade de fármaco. No entanto, 

espera-se que no sistema in vivo seja possível obter uma liberação superior por ser 

um meio inteiramente diferente aos modelos in vitro utilizados. 
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Figura 23. Perfil de liberação da AnB liberada através das Nps, em solução de tampão PBS (50 

mM pH=7,4 contendo 5% de DSS, a 37°C e 150 rpm) 

 

6.7.3 Cinética de liberação e mecanismo de liberação 

Os dados obtidos no perfil de liberação foram analisados matematicamente no 

software Scientist, usando os valores do critério de seleção do método (MSC) e do 

coeficiente de correlação encontrados (r), verificando assim qual modelo cinético 

se ajusta melhor ao mecanismo de liberação da AnB através das Nps. A escolha 

do modelo matemático está baseada no maior valor de r e de MSC. 

Os resultados do modelo de liberação obtidos estão descritos na Tabela 6.  

Tabela 6. Analise cinética de liberação da AnB através das Nps de PCL revestidas com quitosana 

em tampão PBS (50 mM pH=7,4, contendo 5% de DSS) 

Modelo      r MSC     k(h-1) 

Ordem zero 0,8811 nd 0,1214 

Primeira ordem 0,8828 nd 0,0013 

Segunda ordem 0,8870 0,5460 α=0,0090 β=6,48x10-18 

Higuchi 0,8811 nd 0,0736 
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r2= coeficiente de correlação , CSM=critério de seleção do método, k= constante de liberação, nd= não 

determinavél. 

Observa-se que a cinética de liberação da AnB através das NPs é de segunda 

ordem ou biexponencial já que é guiada por duas constantes de liberação α 

constante cinética da rápida liberação e β constante cinética na etapa lenta de 

liberação associada ao fármaco mais internamente localizado (MARILUCIA, 2006). 

O modelo Korsmeyer-Peppas ( 𝑄𝑟 𝑄0 = 𝑘𝑡𝑛⁄ ), é utilizado para elucidar o 

mecanismo de liberação do fármaco a partir do sistema de Nps (SIEPMANN; 

PEPPAS, 2001). Essa equação é utilizada para analisar os primeiros 60% de 

liberação do fármaco independentemente da forma geométrica das Nps (PEPPAS; 

SAHLIN, 1989)(RITGER; PEPPAS, 1987). O exponente n oferece informação 

importante sobre o mecanismo de liberação do fármaco. Para valores de n≤ 0,43 

indica que o processo de liberação reflete um mecanismo do tipo Fickiano, ou seja, 

um processo governado pela difusão do fármaco através da parede polimérica. 

Para valores de n≥ 0,85, é considerado um mecanismo não Fickiano ou de erosão 

da matriz do polímero devido ao relaxamento das cadeias poliméricas. Já valores 

de 0,43<n>0,85 são considerados como transporte anômalo, que envolve dois tipos 

de mecanismo, difusão e erosão.(RITGER; PEPPAS, 1987) (SIEPMANN; 

PEPPAS, 2001). 

Em nosso caso o exponente de liberação (n) obtido a partir da equação de 

Korsmeyer-Peppas foi de n=0,0156, indicando que o processo de liberação da AnB 

através das Nps é regido por um processo Fickiano, ou seja, por difusão através da 

matriz polimérica. 

6.8 Ensaios biológicos in vitro 

6.8.1 Avaliação da citotoxicidade das Nps-AnBQs sobre Eritrócitos  

Tem-se relatado que a AnB gera condições de anemia em pacientes que estão 

sob tratamento principalmente com terapias convencionais de AnB devido a 

hemólise ativa que causa sobre os eritrócitos (JAIN; KUMAR, 2010). A fim de 

determinar o efeito do sistema de NPs-AnBQs sobre a lise de eritrócitos causada 

pela AnB, esse estudo foi conduzido de acordo com o procedimento descrito no 

item 5.3.6.1. É importante destacar que este estudo foi realizado utilizando Nps 

liofilizadas devido à hemólise apresentada pela solução de Qs que utiliza ácido 
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acético (CH3COOH 2%) para a sua solubilização. Os resultados obtidos são 

apresentados na Figura 24. 

Figura 24.Porcentagem de hemólise produzida pelo controle positivo (água), tampão, DMSO, 

AnB livre (12,5 e 25,0 μg. mL-1), Qs, Nps-Vazia, Nps-AnBQs (12,5 e 25,0 μg. mL-1). A) 6h, B) 24h 

e C) 72h 
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a,b,c,d Letras iguais significam igualdade estatística e letras diferentes desigualdade estatística (ANOVA com 

pós-teste de Tukey p<0,05). Os resultados são apresentados em média± DP (n=3) 

 

Observa-se que, a água (controle positivo) apresentou 100 % de hemólises 

causando a lise instantânea dos eritrócitos desde o primeiro tempo, isto é devido à 

pressão osmótica que a água exerce sobre as hemácias (ITALIA et al., 2009), o 

mesmo resultado foi obtido para o caso da solução de quitosana a qual é 

solubilizada em solução de ácido acético 2% (V/V) (pH~3) por efeito do pH, no 

entanto (BENDER et al., 2012) (NAFEE et al., 2009) sinalam que os polímeros 

catiônicos tem um determinado efeito citotóxico sobre a membrana celular, 

causando lesões nos eritrócitos por interação eletroestática. Vemos também que a 

capacidade hemolítica do tampão, DMSO, NPs-vazia durante todo o estudo não 
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superou os 6%. Observa-se também que após 6 h de incubação das hemácias com 

as Nps-AnBQs, a hemólise máxima (25 μg. mL-1) foi de aproximadamente 8% 

sendo que a AnB livre na mesma concentração mostrou uma hemólise de 98,94%. 

Em geral, vemos que a AnB associada às Nps apresentou uma grande 

diminuição da capacidade hemolítica quando comparadas com a AnB livre, as quais 

mostraram uma hemólise significativa (p<0,05). Neste sentido, nota-se que durante 

o estudo não houve hemólise significativa por parte das Nps-AnB obtendo uma 

hemólise comparável com a apresentada pelo tampão (controle positivo) (p<0,05). 

Resultados similares foram obtidos por (JAIN; KUMAR, 2010) (ZIA et al., 2015). 

De acordo com a porcentagem de lise obtida para as Nps-AnBQs, pode-se 

considerar que o polímero utilizado para encapsular a AnB proporciona uma 

espécie de proteção ou blindagem, o que se traduz em uma diminuição da sua 

citotoxicidade. Além disso, a lenta liberação do fármaco através das Nps garante 

que o mesmo esteja presente em uma forma não agregada, já que é conhecido que 

as formas agregadas da AnB são as principais responsáveis pela sua hemólise. 

Este resultado foi confirmado por Uv-vis no qual foi avaliado o estado de agregação 

da AnB. Além disso, vemos também que existe uma correlação com o resultado 

obtido no teste de liberação in vitro já que em média a quantidade de AnB liberada 

em 48 h foi de 10,69 %. Finalmente, este sistema de Nps pode-se considerar como 

um promissor sistema de liberação de AnB.  

6.8.2 Avaliação da citotoxicidade das Nps-AnBQs sobre células Vero 

A citotoxidade das Nps-AnBQs, foi avaliada, aplicando um modelo de viabilidade 

celular in vitro frente a linhagem de células Vero, seguindo a metodologia descrita 

no item 5.3.7, sendo um dos modelos in vitro mais utilizados para prever a 

toxicidade nos rins, considerando a elevada nefrotoxicidade que gera o uso da AnB 

sobre as células renais que limita seu uso clínico. 

Os resultados de viabilidade celular obtidos para as Nps-AnBQs e droga livre 

sobre a linhagem de células Vero são apresentados na Figura 25.  
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Figura 25. Citotoxicidade das Nps-AnBQs e droga livre frente a células Vero (ATCC CCL-81), 

linhagem celular derivada do epitélio renal do macaco verde africano, em diferentes tempos de 

incubação a) 24 h, b) 48 h e c) 72 h, pelo método MTT. Os resultados são apresentados em média± 

DP (n=3) 
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a,b,c,d Letras iguais significam igualdade estatística e letras diferentes desigualdade estatística (ANOVA 

com pós-teste Tukey p<0,05). 

Em todos os tempos avaliados, o controle do solvente (DMSO e tampão PBS 

7,4) e as Nps-vazias, apresentaram um percentual de viabilidade celular próximo 

do 100 % (só foram apresentados os dados do controle negativo na Figura 25), 

confirmando assim, que tanto o controle quanto os polímeros associados as Nps 

não interferiram no ensaio de citotoxicidade. 

Na Figura 25, observa-se que, a AnB livre, apresenta um comportamento dose-

dependente, ou seja, a medida que aumenta o tempo de incubação com as células 

aumenta a citotoxicidade, mostrando-se mais citotóxica (p<0,05) principalmente 

nos tempos de 24 e 48 h, nas concentrações acima de 25 ug/mL quando 
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comparadas com as Nps-AnBQs, as quais mantiveram uma viabilidade celular 

superior a 95 % acima da mesma concentração. Por outro lado, observa-se 

também, que em todos os tempos avaliados as Nps-AnBQs mostram uma 

viabilidade superior a 90% (p<0,05) na concentração máxima avaliada em relação 

a AnB livre. O que do ponto de vista do doseamento do fármaco é de grande 

importância já que seria possível utilizar uma dose maior da AnB associada as Nps 

sem causar toxicidade renal. 

Além disso, este resultado, corrobora que efetivamente a AnB encapsulada se 

encontra em um estado de baixa agregação molecular, devido a redução da 

toxicidade mostrada sobre a linhagem de células Vero, o que permitiria melhorar 

não só o índice terapêutico, como também reduzir a toxicidade renal que gera o 

uso da AnB convencional, sendo este uns dos efeitos secundários mais agudos, 

que leva em muitos casos a suspensão do tratamento.  

Resultados similares foram obtidos por S. Jung e colaboradores (JUNG et al., 

2009), os quais demostraram que o sistema nanoparticulado utilizado reduz 

significativamente a citotoxicidade da AnB quando comparao com diferentes 

formulações comercias.  

Neste sentido, o sistema nanoparticulado desenvolvido, seria uma ótima 

alternativa como sistema de liberação para AnB pela via de administração oral, 

apesar da lenta liberação apresentada.  

6.8.3 Ensaio da atividade antifúngica in vitro frente à Cândida sp  

Dentre os fungos isolados em seres humanos, as espécies da Candia sp são as 

mais comumente implicadas em IFI nos pacientes imunocomprometidos, sendo a 

AnB, o antifúngico de referência, de amplo espectro, utilizado no tratamento destas 

enfermidades. Neste sentido, foi necessário avaliar a atividade antifúngica da AnB 

associada às Nps frente a espécie Candida sp. Para este ensaio foi utilizada a cepa 

de C. parapsilosis. 

Para avaliação da atividade antifúngica da Nps-AnBQs seguiu-se a metodologia 

descrita no item 5.4.7 e os resultados estão apresentados na Tabela 7 e na Figura 

26. 
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Tabla 7. Concentração Mínima Inibitória (CMI) em μg. mL-1, de AnB livre, comercial e associada 
às Nps, frente à cepa de C. parapsilosis  

 

Amostra CIM (μg. mL-1) 24 h CIM (μg. mL-1) 48h 

Nps-AnBQs 1,0 1,0 

AnB livre (sigma®) 0,2 0,2 

AnB Deoxicolato (Fungizone®) 0,2 0,2 

 

Os resultados visualizados na Tabela 7, foram elaborados a partir da leitura da 

absorbância a 530 nm. Observa-se que a menor concentração capaz de inibir o 

crescimento das cepas de C. parapsilosis, tanto para AnB livre como para AnB 

comercial, foi de 0,2 ug.mL-1 após 24h e 48 h de incubação, enquanto que para as 

Nps-AnBQs foi de 1 ug.mL-1, indicando assim sua CMI. Estas concentrações 

correspondem aos estabelecidos no manual do Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI) (PFALLER et al., 2012), os quais estabelecem como limite de CMI 

para AnB, neste tipo de cepa, valores entre 0,25 e 1,0 ug.mL-1.  

Os resultados analisados em microplaca foram confirmados por plaqueamento, 

e o número de Unidades Formadoras de Colônia foram avaliadas após 24h e 48 h 

de incubação à 35°C, como mostra a Figura 26. 

 

Figura 26. UFC de C. Parapsilosis após 24 e 48 h, a 35°C, com as amostras de: AnB associada 

às Nps, AnB livre (sigma®) e AnB comercial deoxicolato (Fungizone ®). CP = controle positivo. Os 

resultados são apresentados em média± DP (n=3)  
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Observa-se que as Nps-AnBQs na concentração de 1,0 e 2,0 ug. mL -1 foram 

capazes de reduzir, drasticamente, o número UFC, crescimento frente à cepa de 

C. parapsilosis, quando comparados ao controle positivo. No entanto, a eficácia 

antifúngica da AnB associada as Nps não foi superior quando comparadas às AnB 

livre (sigma®) e a AnB comercial (deoxicolato). Este resultado pode ser explicado 

devido a lenta liberação apresentada por AnB através das Nps, que reduz sua 

eficácia antifúngica nas concentrações mais baixas, resultado que foi corroborado 

no estudo de liberação in vitro. Mesmo a AnB associada às Nps não demonstrando 

atividade superior às amostras de AnB livre e AnB comercial, este sistema 

nanoparticulado mostrou-se menos citotóxico, como observado nos ensaios frente 

as hemácias e células Vero, sendo um fator relevante, uma vez que um ajuste na 

doses do fármaco, de forma a obter a eficiência terapêutica, poderia ser realizado 

sem induzir toxicidade ao paciente. Observou-se também que as Nps-vazias não 

apresentaram inibição do crescimento da cepa C. parapsilosis, demonstrando que 

atividade antifúngica apresentada pelas Nps-AnBQs é característica da AnB 

encapsulada. 
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7 CONCLUSÕES  

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que: 

✓ As Nps-AnBQs foram obtidas com êxito pelo método de nanoprecipitação, 

com alta eficiência de encapsulação. 

✓  A caracterização físico-química das Nps desenvolvidas, mostrou que as 

Nps apresentaram diâmetro médio nanométrico, baixo índice de 

polidispersão, altos valores de potencial zeta com morfologia relativamente 

esférica ou levemente ovaladas. 

✓ A caracterização por difração de raios x, revelou mudanças ou alterações 

no estado cristalino da AnB, indicando assim a amorfização do fármaco.  

✓ O estudo de estabilidade, mostrou que sob as duas condições de 

estocagem (temperatura ambiente e sob refrigeração), as Nps-AnBQs 

mantiveram suas propriedades físico-químicas, durante tudo o período 

avaliado. 

✓ As Nps-AnBQs mostraram uma boa estabilidade no fluido gástrico e 

intestinal simulado obtendo baixos porcentagens de liberação da AnB. 

✓  A análise por espectrofotometria UV-Vis mostrou que a AnB associada as 

Nps se encontra em uma forma de baixa agregação molecular.  

✓  O ensaio de perfil de liberação mostrou lente liberação da AnB a partir das 

Nps-AnBQs em um tempo de 120 h, como consequência da lenta 

biodegradação do polímero nas condições fisiológicas. O perfil cinético de 

liberação da AnB foi de segunda ordem, regido por duas constantes 

cinéticas, α e β, indicando uma liberação rápida no início seguida por uma 

liberação lenta, indicando assim que o processo foi governado por um 

processo de difusão. 

✓ No teste de citotoxicidade frente a eritrócitos, as Nps-AnBQs apresentaram 

um perfil tempo-dependente, mostrando-se menos tóxicas em relação ao 

fármaco na forma livre. 

✓ No teste in vitro de citotoxidade frente a linhagem de células Vero, as Nps-

AnBQs apresentaram uma redução significativa da toxicidade renal, 

mostrando uma viabilidade celular superior a 90%, na concentração máxima 

avaliada, quando comparadas com a droga livre. 
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✓  No teste in vitro do antifúngico frente a cândida sp, as Nps-AnBQs 

apresentaram atividade antifúngica frente a cepa da C. Parapsilosis, com 

uma CMI de 1 ug/mL 

 

Em resumo, o conjunto de resultados obtidos permite afirmar que as Nps 

desenvolvidas neste trabalho para carreamento de AnB, pode ser considerado um 

sistema promissório para liberação controlada de AnB pela via de administração 

oral, devido as ótimas características físico-químicas apresentadas, atividade 

antifúngica, além de uma citotoxicidade altamente atenuada em comparação ao 

fármaco na forma livre e comercial. 
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8 ANEXOS  

8.1 Carta de aprovação do comitê de ética em pesquisa com humanos 

 

PROJETO DE PESQUISA 

 

Título: Estudo de sinergismo entre polifenóis, vitaminas e compostos derivados do selênio para 

atividade antifúngica em determinadas espécies de fungos. 

Área Temática: 

Área 9. A critério do CEP. 

Versão: 2 

CAAE: 07776312.3.0000.0106 

Pesquisador: Daniel Brustolin Ludwig 

Instituição:Universidade Estadual do Centro Oeste -UNICENTRO 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

Número do Parecer: 113.217 

Data da Relatoria: 02/10/2012 

Apresentação do Projeto: 

Serão utilizadas cepas clínicas de Cryptococcus spp, Candida spp e Trichosporon spp cultivadas 

em ágar Saboraud-dextrose. A suspensão do inóculo será preparada pela adequada diluição das 

colônias em salina estéril seguida pela diluição final em meio RPMI adicionado 20% de glicose. A 

suspensão do inóculo será adicionada aos poços da microplaca. A curcumina será diluída em etanol 

a partir da solução mãe (10 mg/mL) e o ácido ascórbico em solução salina estéril a partir da solução 

mãe (25 mg/mL).  

 

Em seguida serão adicionadas aos poços contendo o inóculo, tendo como concentrações finais: 

250 mg/mL a 15,625 mg/mL para a curcumina e 625 mg/mL a 39 mg/mL para o ácido ascórbico. A  

Endereço: Rua Simeão Camargo Varella de Sá, 03 
Bairro: Centro Politécnico CEP: 85.040-080 
UF: PR Município: GUARAPUAVA 
Telefone: (42-)3629-8177 Fax: (42-)3629-8100 E-mail: comep_unicentro@yahoo.com.br 
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N-acetilcisteína, a glutationa, o disseleneto de difenila e o ácido gálico serão preparados da 

mesma maneira e nas mesmas concentrações do ácido ascórbico. O volume final de 200 mL será 

acertado com RPMI adicionado 20% de glicose. A microplaca será incubada a 35 °C por 24h. A 

eficácia in vitro da curcumina associada com ácido ascórbico, N-acetilcisteína, glutationa, disseleneto 

de difenila e ácido gálico será determinada pela medida da inibição do crescimento de Cryptococcus 

spp, Candida spp e Trichosporon spp. A inibição do crescimento foi medida pelo decréscimo na 

densidade óptica a 600 nm utilizando leitor de microplaca (CLSI - Clinical for Laboratory Standards 

Institute). Os ensaios foram realizados em triplicata. Serão coletado 5mL de sangue total de três 

indivíduos voluntários sadios, em tubo de ensaio contendo 10mL de heparina. O sangue será 

centrifugado por 5 minutos a 4ºC e 1200g e então será retirado o plasma e a camada de leucócitos 

por aspiração. Em seguida, a suspensão de hemácias será lavada com solução gelada de tampão 

fosfato 50mM, 0,15mM de NaCl pH 7,4 por três vezes. As hemácias serão ressuspensas em tampão 

fosfato de sódio 50mM, pH 7,4, acertando-se o volume globular de 0,33% a 5%. Diferentes 

concentrações de curcumina associadas com ácido ascórbico, N-acetilcisteína, glutationa, 

disseleneto de difenila e ácido gálico serão incubadas com a solução de hemácias por 6 horas a 

37ºC, com constante homogeneização. Após, a solução será centrifugada a 1200g a 4ºC por 5 

minutos. O conteúdo de hemoglobina liberado será determinado no sobrenadante através da medida 

da absorbância em 540 nm. 

Objetivo da Pesquisa: 

O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de estudo do sinergismo entre polifenóis, vitaminas 

e compostos derivados do selênio para determinação da atividade antifúngica em algumas espécies 

de fungos. 

Avaliar a atividade antifúngica dos polifenóis, das vitaminas e dos compostos derivados do 

selênio; avaliar o efeito sinérgico dos polifenóis com as vitaminas e compostos derivados do selênio 

na atividade antifúngica. 
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Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Benefícios Possibilidade de desenvolvimento de novos produtos com atividade antifúngica frente 

a cepas clínicas. 

Riscos: 

Utilizando-se de maneira correta as técnicas de biossegurança, as chances de contaminação são 

mínimas. A coleta do sangue humano será realizada no laboratório de Bioquímica Clínica da 

UNICENTRO, onde haverá os devidos cuidados para a mesma, utilizando agulhas e seringas 

descartáveis e assepsia com álcool 70%, sendo então sentido por parte do voluntário um pequeno 

desconforto pela introdução da agulha. No caso da formação de hematoma ou abscesso cutâneo, o 

pesquisador tomará todas as providências para minimizar os efeitos da picada. Não envolve riscos 

para a saúde física ou psicológica. Será coletado aproximadamente 5 mL de sangue de cada 

participante. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Serão utilizadas cepas clínicas de Cryptococcus spp, Candida spp e Trichosporon spp 

cultivadas em ágar Saboraud-dextrose. A suspensão do inóculo será preparada pela adequada 

diluição das colônias em salina estéril seguida pela diluição final em meio RPMI adicionado 20% de 

glicose. A suspensão do inóculo será adicionada aos poços da microplaca. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Carta de anuência carimbada e assinada, folha de rosto assinada e carimbada. TCLE em forma 

de convite, porém deve apontar os possíveis riscos com a pesquisa. 

Recomendações: 

Projeto de pesquisa que anteriormente encontrava-se em pendencia, porém, o pesquisador 

atendeu todas as recomendações e fez todas as alterações necessárias. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O proponente atendeu as mudanças solicitadas. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

APROVADO. 
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