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RESUMO 

A candidíase vulvovaginal (CVV) é causada principalmente pelo fungo oportunista Candida 

albicans. A transição de leveduras para hifas é considerada como um dos principais fatores de 

virulência deste patógeno. O aumento da incidência de CVV tem destacado a importância do 

desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. O objetivo do presente estudo foi o 

desenvolvimento de um sistema nanoestruturado muco-adesivo composto por miconazol e 

farnesol em quitosana para o tratamento de CVV. O fármaco miconazol apresentou eficácia 

antifúngica com concentração inibitória mínima (CIM) de 1 μg/mL. A molécula quorum 

sensing farnesol foi capaz de inibir a transição levedura-hifa em concentrações maiores ou 

iguais a 300 μM. Quando avaliados em conjunto, o farnesol não apresentou nenhum efeito em 

relação à CIM obtida para o miconazol. Nanopartículas de quitosana contendo miconazol e 

farnesol foram preparadas por gelificação iônica e apresentaram características favoráveis 

para utilização em mucosas, como diâmetro menor que 300 nanômetros (nm), índice de 

polidispersão (PDI) menor que 0.3, potencial zeta positivo e pH ácido. A eficiência de 

encapsulação (EE) das nanopartículas foram em média 81,1% para miconazol, 31,9% para o 

farnesol e 32,7% e 70,0% para o miconazol e farnesol quando co-encapsulados, 

respectivamente. As nanopartículas demonstraram instabilidade quanto ao diâmetro e PDI, 

porém foram estáveis em relação à EE. Quanto à toxicidade em culturas de fibroblastos 

(Balb/c 3T3) foram consideradas não tóxicas. As nanopartículas demonstraram ação 

antifúngica contra a cepa de C. albicans utilizada, apresentando CIM de 2,5 μg/mL e 2 μg/mL 

para nanopartículas com miconazol e miconazol/farnesol, respectivamente. Nanopartículas 

contendo farnesol inibiram a transição levedura-hifa em concentrações maiores ou iguais a 

240 μM. A ação antifúngica in vivo foi avaliada no modelo murino para CVV. Apesar de não 

existir diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos em relação à contagem de 

unidades formadoras de colônias (UFC), os resultados sugerem que nanopartículas de 

quitosana contendo miconazol e farnesol são eficazes, pois inibem a proliferação fúngica e 

que nanopartículas de quitosana contendo farnesol são capazes de diminuir a patogenicidade 

da infecção, demonstrada pela ausência de inflamação. 

 

 

Palavras-chave: candidíase vulvovaginal; nanopartículas; quitosana; miconazol; farnesol. 
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ABSTRACT 

Vulvovaginal candidiasis (VVC) is caused mainly by opportunistic fungus Candida albicans 

and its yeast to hyphae transition is considered the major virulence factor of this pathogen. 

The increased incidence of VVC has highlighted the importance of developing new 

therapeutic strategies. The objective of this study was to develop a mucoadhesive 

nanostructured system comprising miconazole, and farnesol within chitosan for the treatment 

of VVC. The drug showed the antifungal miconazole expected efficacy with minimal 

inhibitory concentration (MIC) of 1 μg/mL. The farnesol quorum-sensing molecule was 

capable of inhibiting hypha-transition yeast at levels greater or equal to 300 μM. When tested 

together, farnesol has no effect compared to the MIC obtained for miconazole. Nanoparticles 

of chitosan-containing miconazole and farnesol were prepared by ionic gelation and showed 

favorable characteristics for use on mucous membranes, such as diameter less than 300 

nanometers (nm), polydispersion index (PDI) less than 0.3, positive zeta potential and acid 

pH. The encapsulation efficiency (EE) of the nanoparticles was on average 81.1% for 

miconazole, 31.9% farnesol and 32.7% and 70.0% for miconazole and farnesol when co-

encapsulated, respectively. The nanoparticles showed instability as the diameter and PDI, but 

were stable compared to the EE. Regarding toxicity in cultured fibroblasts (Balb/ c 3T3) were 

considered non-toxic. The nanoparticles showed antifungal activity against C. albicans strain 

used, with MIC of 2.5 μg/mL and 2 μg/mL for nanoparticles with miconazole and 

miconazole/ farnesol, respectively. Nanoparticles containing farnesol inhibit yeast-hyphae 

transition at concentrations greater than or equal to 240 uM. The antifungal activity in vivo 

was assessed in the murine model for VVC. Although there is no statistically significant 

difference between treatments in relation to the counting of colony forming units (CFU), the 

results suggest that chitosan nanoparticles containing miconazole and farnesol were effective 

for inhibiting fungal proliferation and chitosan nanoparticles containing farnesol were capable 

of decreasing the pathogenicity of infection demonstrated by the absence of inflammation. 

 

Keywords: vulvovaginal candidiasis; nanoparticles; chitosan; miconazole; farnesol.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A candidíase vulvovaginal (CVV) é um problema clínico comum no mundo inteiro 

que afeta mulheres de todas as classes sociais. Embora não seja uma causa de mortalidade, a 

sua morbidade associada a outras enfermidades a torna uma patologia relacionada a 

transtornos psicoterapêuticos e com alto custo econômico (Ringdahl 2000; Rathod & Buffler 

2014), visto que uma proporção significativa de mulheres sofre com episódios agudos e 

infecções recorrentes que muitas vezes, podem afastá-las do trabalho. 

Candida spp. é o segundo agente mais comum de infecção vaginal depois da vaginite 

bacteriana.  O patógeno Candida albicans é o mais comum, sendo isolado em 85-90% de 

todos os casos. Durante seus anos férteis, 75% das mulheres costumam ter ao menos um 

episódio de candidíase, 40 a 50% relatam um segundo episódio e 6-9% possuem episódios 

recorrentes (Foxman et al. 2013).  

 O uso de anticoncepcionais, gravidez, diabetes mellitus tipo II descontrolada, 

condições imunossupressoras e uso de antibióticos têm sido identificados como fatores de 

predisposição (Álvares et al. 2007).  

Estão disponíveis para terapia diversos antifúngicos altamente efetivos, seja pela via 

tópica ou oral, porém terapias realizadas de forma inapropriadas e casos de resistência são 

comuns (Sobel 2014). Antifúngicos convencionais agem na viabilidade celular, causando a 

morte (fungicidas) ou inibição do crescimento (fungistáticos). O miconazol é um antifúngico 

sintético do grupo dos azóis com ação fungistática e este mecanismo de ação pode exercer 

uma alta pressão seletiva e favorecer isolados resistentes ao fármaco (Fothergill 2006). 

Uma alternativa promissora para o tratamento é o desenvolvimento de antifúngicos 

capazes de inibir fatores de virulência do microrganismo. Entre as vantagens deste tipo 

antifúngico podem-se destacar uma menor pressão seletiva e a preservação da microbiota do 

hospedeiro. Esses agentes podem ser utilizados isolados ou em uma terapia de combinação 

com outros antifúngicos convencionais, além da possibilidade de serem utilizados de forma 

profilática (Clatworthy et al. 2007). Tendo em vista as propriedades do farnesol, uma 

molécula quorum sensing capaz de impedir a transição de leveduras para hifas, a sua 

associação a um antifúngico convencional, como o miconazol, poderia proporcionar o 

desenvolvimento de uma terapia que garanta maior eficiência. 

Sistemas nanoestruturados para liberação de fármacos podem auxiliar na formulação 

de uma terapia de combinação. Esses sistemas podem fornecer uma concentração terapêutica 
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em longo prazo em uma dose única. Além disso, a liberação controlada possui maior 

eficiência terapêutica quando comparada aos medicamentos convencionais livres (Valenta 

2005). Este mecanismo, na maior parte das vezes, é obtido por meio da utilização de 

polímeros biodegradáveis, biocompatíveis e capazes de formar as nanopartículas, como a 

quitosana (Soppimath et al. 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Candídiase vulvovaginal 

 

A CVV é uma doença inflamatória aguda do trato genital inferior causada pelo fungo 

Candida ssp., sendo frequente entre as mulheres. Os casos de infecção são caracterizados por 

sinais e sintomas como dor, prurido intenso, eritema, edema, corrimentos vaginais e 

dispareunia (Feuerschuette et al. 2010). É frequentemente diagnosticada baseada na história, 

sinais clínicos e sintomas, sem testes confirmatórios e muitas vezes tratada sem prescrição 

médica (Achkar & Fries 2010). Por isto, existem apenas estimativas da sua incidência, sendo 

os dados epidemiológicos controversos. 

A infecção pode afetar a qualidade de vida das mulheres afetadas e em alguns casos, 

requer tratamento frequente com antifúngicos, aumentando o risco de desenvolvimento de 

resistência a fármacos (Cassone 2007). 

 

2.1.1 Classificação da CVV 

 

A CVV é classificada em casos não complicados ou complicados (Tabela 1). Casos 

não complicados são caracterizados por infecções leves e esporádicas causadas por C. 

albicans. Casos complicados normalmente são causados por infecção grave, infecções durante 

a gravidez, CVV causada por outras espécies de Candida ou CVV associada com outras 

condições como imunossupressão e diabetes. A Candídiase Vulvovaginal Recorrente (CVVR) 

também é uma forma de infecção complicada e é definida como quatro ou mais episódios por 

ano (Achkar & Fries 2010; Peters et al. 2014). CVVR é uma condição clínica mais séria 

devido à recorrência dos sintomas e pela sua refratariedade a tratamentos bem sucedidos. O 

desconforto associado é intenso e os fatores que determinam a transição de casos esporádicos 

para a CVVR permanecem indefinidos. Acredita-se que possa ocorrer pela persistência de 

fatores de risco, porém na maior parte dos casos é idiopática, sugerindo que possa haver uma 

predisposição genética. A classificação da candidíase vaginal é importante para facilitar a 

escolha e a duração da terapia (Sobel 2014). 
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Tabela 1. Classificação da CVV 

Característica Casos não complicados* Casos complicados** 

Gravidade dos sintomas Leve ou moderada Grave 

Frequência Esporádica Recorrente 

Organismo Candida albicans Outras espécies de Candida 

Hospedeiro Normal Anormal (ex. diabetes 

mellitus, imunossupressão e 

gravidez) 
*Paciente deve ter todas as características 

**Paciente possui qualquer uma destas características  

Fonte: Adaptado de Eschenbach, 2004. 

 

2.1.2 Fatores de risco 

 

Embora muitas mulheres saudáveis possam desenvolver a infecção por Candida spp., 

fatores de risco individuais e relacionados ao hospedeiro podem ser associados a casos de 

CVV (Achkar & Fries 2010). Os fatores de risco incluem gravidez, uso de contraceptivos, 

tratamento com antibióticos e corticoides, mulheres imunodeprimidas, portadoras do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) ou de diabetes mellitos (Álvares et al. 2007; Fidel 2007). 

A dependência hormonal da infecção, relacionada com altos níveis de estrógenos, é 

demonstrada pelo fato da candidíase ser rara antes da ocorrência da primeira menstruação e 

após o período da menopausa, exceto em mulheres que realizam terapia hormonal (Sobel 

2014). Na gravidez, as chances estão aumentadas pela condição de hiperestrogenismo e por 

ocorrerem altos níveis de glicogênio, liberado pela mucosa vaginal, resultando no aumento do 

substrato nutricional dos fungos e favorecendo a infecção da mucosa vaginal (Rosa & Rumel 

2004).  

O uso de antibióticos, sistêmicos ou tópicos, está associado à destruição da microbiota 

bacteriana vaginal, diminuindo a competição por nutrientes, o que parece favorecer o 

surgimento da infecção (De Leon et al. 2002). A presença de Lactobacillus é um elemento 

importante da microbiota vaginal devido à sua capacidade de produção de ácido lático, 

responsável por manter o pH da vagina baixo e prevenir o desenvolvimento de infecções por 

patógenos (Ronnqvist et al. 2006). O aumento do pH vaginal está intimamente relacionado a 

instalação da infecção (Peters et al. 2014). Apesar da CVV não ser considerada uma doença 
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sexualmente transmissível, os casos de reinfecção podem ser adquiridos pelo parceiro ou 

parceira sexual (Linhares et al. 2005). 

 

2.1.3 Diagnóstico 

 

O diagnóstico é baseado na maioria das vezes na aparência clinica. As técnicas 

laboratoriais utilizadas incluem ensaios bioquímicos, microbiológicos e moleculares. A 

realização do exame microscópico da secreção é bastante útil, pois o fungo pode ser 

observado em 50 a 80% dos casos. O pH vaginal pode ser medido para exclusão de outras 

infecções, por exemplo, Trichomonas vaginalis ou por bactérias, que são capazes de elevar o 

pH para maior do que 4.5, enquanto o pH na CVV encontra-se normal, entre 4.0 e 4.5 (Sobel 

2007).  

A cultura do fungo é recomendada para confirmar o diagnóstico (Berek 2012). 

Diferentes meios de cultura podem ser utilizados, entre eles o ágar Sabouraud e o 

CHROMagar, sendo este um meio seletivo que contem substâncias cromogênicas capazes de 

diferenciar espécies de Candida baseando-se na coloração da colônia, facilitando a detecção 

de infecções mistas por mais de uma espécie de Candida (Nadeem et al. 2010).  

A severidade dos casos é baseada nas informações clínicas e não em dados 

laboratoriais, visto que o isolamento de Candida é comum em mulheres assintomáticas, por 

isso o tratamento não é indicado na ausência de sintomas (Sobel 2001). 

Em alguns casos, o diagnóstico da candidíase torna-se bastante complicado, uma vez 

que os pacientes apresentam sinais e sintomas diferentes de acordo com a idade, resistência do 

hospedeiro e exposição a fatores ambientais (Martins et al. 2014). 

 

2.1.4 Tratamento da CVV 

 

Os agentes antifúngicos utilizados comumente para o tratamento da candidíase podem 

ser classificados em cinco grupos de acordo com o modo de ação. Eles podem ser eficazes por 

meio da inibição da síntese de DNA e RNA (análogos de pirimidina), alteração da função da 

membrana (polienos: nistatina, anfotericina B), alteração na biossíntese da parece celular 

(equinocandinas: caspofungina, micafungina), inibição da biossíntese de ergosterol pela 

inibição da esqualeno-epoxidase (alilaminas: terbinafina) e inibição da lanosterol demetilase 

na biossíntese do ergosterol (azóis) (Cannon et al. 2009). 
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Em 90% dos casos não complicados a terapia utilizada pode ser local de curto prazo 

ou uma dose oral única (Tabela 2). Vários fármacos de uso tópico estão disponíveis como o 

clotrimazol, butoconazol e miconazol. O fluconazol está disponível para administração oral e 

tem demostrado ser efetivo no tratamento de CVV (Pappas et al. 2009).  

Os casos complicados requerem um tratamento mais longo. O fluconazol pode ser 

utilizado por três vezes a cada 72 horas e os azóis tópicos devem ser aplicados diariamente 

por no mínimo uma semana (Achkar & Fries 2010). 

O tratamento da CVV durante a gravidez é mais complicado, pois a resposta clínica 

costuma ser mais lenta e casos de recorrência são mais frequentes, porém muitos antifúngicos 

tópicos são eficazes nestas situações quando administrados por uma ou duas semanas (Sobel 

2003). 

 

Tabela 2. Tratamentos para CVV 

Fármacos tópicos Formulação Dosagem 

Butoconazol  Creme 2% 5g/ 3 dias 

Clotrimazol  Creme 1% 

Comprimidos (100 mg) 

Comprimidos (100 mg) 

Comprimidos (500 mg) 

5g/ 7-14 dias 

1 dose/7 dias 

2 doses/ 3 dias 

Dose única  

Miconazol  Creme 2% 

Óvulos (100 mg) 

Óvulos (200 mg) 

Óvulos (1200 mg) 

5g/ 7 dias 

1 dose/ 7 dias 

1 dose/ 3 dias 

Dose única 

Econazol Comprimidos (150 mg) 1 dose/ 3 dias 

Fenticonazol Creme 2% 5g/ 7 dias 

Tioconazol  Creme 2% 

Creme 6,5% 

5g/ 3 dias 

Dose única 

Terconazol Creme 0,4% 

Creme 0,8% 

Óvulos (80 mg) 

5g/ dias 

5g/ 7 dias 

1 dose/ 3 dias 

Nistatina Comprimidos (100.000 U) 1 dose/14 dias 
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Fármacos orais 

Cetoconazol Comprimido (400 mg) 2 doses/ 5dias 

Itraconazol Comprimido (200 mg) 1 dose/ 3 dias 

Fluconazol Comprimido (150 mg) Dose única 

        Fonte: Adaptado de Bondaryk et al. 2013. 

 

Os antifúngicos azóis ou azólicos são frequentemente a primeira escolha para a terapia 

antifúngica, aliviando os sintomas em 80 a 90% dos pacientes. A maior parte dos azóis 

tópicos são bem tolerados e efetivos. Entre os fármacos, o clotrimazol parece ser o melhor 

tolerado, enquanto o miconazol, butoconazol, tioconazol e terconazol estão mais associados a 

efeitos colaterais locais (Pappas et al. 2009).  

Os azóis são classificados em imidazóis e triazóis de acordo com o número de 

moléculas de nitrogênio presentes nos anéis de sua estrutura. O miconazol possui dois 

nitrogênios, por isso é considerado um imidazol, enquanto os triazóis possuem três unidades 

de nitrogênio (Fothergill 2006).  

A natureza fungistática do azóis contra C. albicans pode estar associada a uma forte 

seleção de fungos resistentes a essa classe (Mansfield et al. 2010). A resistência a fármacos 

ocorre através de vários mecanismos independentes e potencialmente sinérgicos, como a 

alteração da atividade ou regulação de bombas de efluxo, mutações pontuais, mutações que 

alterem o gene que codifica o alvo de fármacos ou alterações em alvos bioquímicos, como a 

via da biossíntese do ergosterol (Cannon et al. 2009). 

 

2.1.4.1 Miconazol 

 

O miconazol é um antifúngico sintético da classe dos azóis. Apresenta-se como um pó 

branco e cristalino, pouco solúvel em água, com fórmula molecular C18H14Cl4N2O (British 

Pharmacopoeia 1998) (Figura 1). 

Este antifúngico possui atividade terapêutica contra várias espécies fúngicas incluindo 

Aspergillus spp., Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Pseudallescheria 

boydii, Trichosporon spp. e Candida spp. (Fothergill 2006). O fármaco tem um potente 

espectro de ação contra muitas espécies de Candida, incluindo C. albicans, C. glabrata, C. 

parapsilosis, C. tropicalis, C. dubliniensis e C. famata, não ocorrendo muitos relatos de 
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episódios de resistência (Kuriyama et al. 2005). Normalmente, é efetivo contra espécies de 

Candida que são resistentes a outros azóis ou anfotericina B (Isham & Ghannoum 2010). 

Figura 1. Estrutura do miconazol. Fonte: Lalla & Bensadoun 2011. 

 

O miconazol tem sido utilizado na medicina desde 1970, encontrando-se disponível 

para utilização por diferentes vias, como tópica, oral e parenteral. A administração tópica 

representa a principal forma de aplicação, sendo o fármaco formulado como base ou sal de 

nitrato (Sweetman 2006). É bastante utilizado na forma de creme a 2% para o tratamento de 

CVV e dermatofitoses. Para o tratamento de infecções gastrointestinais é administrado por via 

oral devendo ser administrado a cada oito horas (Rang et al. 2001). O uso parenteral deste 

fármaco em infecções invasivas teve resultados iniciais positivos, porém foi interrompido 

devido sua toxicidade e casos de efeitos colaterais hepáticos e cardiovasculares (Coley & 

Crain 1997). 

Novas formulações de miconazol têm sido introduzidas e testadas. Comprimidos 

mucoadesivos foram formulados para uma liberação estendida na mucosa oral. Esta 

formulação é capaz de manter uma concentração adequada do fármaco por um período de 

tempo prolongado (Cardot et al. 2004). 

 

2.1.4.1.1 Mecanismo de ação do miconazol 

 

Os azóis são capazes de se ligar a lanosterol demetilase (Erg11p), uma enzima do 

citocromo P-450, responsável pela etapa final da biossíntese do ergosterol. Devido ao 

acúmulo de intermediários da biossíntese do ergosterol, um mecanismo subsequente do 

metabolismo do esterol é ativado, convertendo o substrato da lanosterol demetilase em 

produtos tóxicos que levam a inibição do crescimento fúngico (Bondaryk et al. 2013). Além 

disso, os azóis ligam-se a aminoácidos específicos do citocromo P-450 da célula fúngica. Esta 

ligação resulta em efeitos graves na membrana celular, resultando em perda de cátions 
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intracelulares, proteínas, aminoácidos e nucleotídeos. O metabolismo da glicose também é 

alterado e a captação de aminoácidos pode ser prejudicada (Vanden Bossche et al. 1987). 

O miconazol é considerado por muitos como o único antifúngico azólico com a 

propriedade de aumentar a indução de espécies reativas de oxigênio, o que resulta em dano 

oxidativo e morte celular (Kobayashi et al. 2002; Fothergill 2006). Outra característica deste 

fármaco é a sua capacidade de inibir o sistema de catalase, alterando a aderência do fungo e 

inibindo a formação de tubos germinativos e hifas (Francois et al. 2006) 

 

2.1.2 Candida albicans 

 

Candida albicans é um patógeno oportunista que está presente como comensal no 

trato gastrointestinal, urinário, pele e mucosas (Barnett et al. 2008). A população do fungo é 

controlada por meio da combinação da microbiota residente, barreiras epiteliais e sistema 

imune. Quando algum destes elementos sofre a influencia de alguns fatores, como por 

exemplo, o uso de antibióticos ou imunossupressores, o fungo pode se proliferar, causando a 

candidíase (Perlroth et al. 2007). 

C. albicans é uma espécie de fungo eucarioto, não fotossintetizante, com parede 

celular definida, composta basicamente de quitina e membrana plasmática contendo 

ergosterol (Lehmann 1998). Possui a habilidade de crescer quer seja como leveduras 

unicelulares ou na forma filamentosa como hifas e pseudo-hifas. As células de leveduras são 

ovais, unicelulares e se dividem por brotamento. Pseudo-hifas são morfologicamente 

distinguíveis de hifas por possuírem constrições nos locais de formação de septos e por serem 

mais largas. Em contraste, as hifas formam filamentos semelhantes a tubos longos com lados 

paralelos e sem constrições (Figura 2). Existem diferenças fundamentais na organização do 

ciclo celular e mecanismos de crescimento entre as diferentes formas encontradas (Sudbery 

2011).  
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Figura 2. Diferentes morfologias de C. albicans. Pseudo-hifas (1), Leveduras (2) e Hifas (3). 

Fonte: Adaptado de Gladfelter & Sudbey 2008. 

 

Diferentes sinais ambientais podem desencadear a mudança morfogênica de C. 

albicans (Wang 2009). As leveduras são favorecidas em temperaturas de crescimento de 30 

°C e em pH ácido. O crescimento de pseudo-hifas ocorre em temperaturas de 35 °C e pH 5.5, 

condições parecidas com as das hifas. O crescimento das hifas é promovido por temperatura 

de crescimento a 37 °C, presença de soro, pH neutro, disponibilidade de nutrientes, alta 

concentração de CO2 e N-acetilglicosamina. O soro associado a uma temperatura de 37 °C 

induzem a uma combinação de sinais para formação de hifas a partir de leveduras (Sudbery 

2011).  

A patogenicidade de C. albicans é multifatorial e resulta de um balanço delicado entre 

fatores intrínsecos de virulência e sistema imune do hospedeiro (Casadevall & Pirofski 2003). 

A virulência deste fungo tem sido associada à produção de enzimas hidrolíticas extracelulares, 

mudança fenotípica, variabilidade antigênica e mimetismo molecular. A filamentação e a 

habilidade de formar biofilmes são reconhecidas como os principais fatores de virulência que 

contribuem para a patogenicidade de C. albicans (Calderone & Fonzi 2001). 

A habilidade de transição entre as formas de hifas e leveduras é bastante discutida e 

investigada, visto que as hifas possuem um papel fundamental no processo infeccioso 

(Sudbery 2011) e que isolados de C. albicans que perdem a capacidade de transição dimórfica 

não produzem biofilme e não são patogênicas na maioria dos casos (Harriott et al. 2010). 
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A transição leveduras-hifas está ligada a várias propriedades como adesão às células 

epiteliais e endoteliais, invasão via endocitose, penetração, aquisição de ferro de fontes 

intracelulares do hospedeiro, escape dos fagócitos e evasão do sistema imune. O potencial 

patogênico das hifas pode ser a chave para a diferenciação entre colonização e infecção pelo 

hospedeiro (Jacobsen et al. 2012). 

Durante a infecção das mucosas, as formas de hifas invadem as células epiteliais e 

endoteliais e causam danos, provavelmente pela liberação de enzimas hidrolíticas. Além disto, 

amostras de biopsia de pacientes com infecções de mucosa mostram que apenas hifas são 

encontradas em células epiteliais (Dalle et al. 2010). As hifas secretam fatores como 

adenosina, que inibem a produção de espécies reativas de oxigênio por neutrófilos e possuem 

altos níveis de superóxido dismutase comparado a leveduras, por isso respondem melhor a 

ação oxidativa de células fagocíticas (Nantel et al. 2002).  

A inibição da transição morfológica de leveduras para hifas pode auxiliar o controle de 

infecções por C. albicans, podendo ser uma opção de profilaxia ou tratamento. A inibição 

seria potencialmente capaz de prevenir a adesão, invasão e dano de células epiteliais e 

endoteliais, poderia também prevenir o escape do fungo do sistema imune e reduzir a 

aquisição de ferro pelos fungos (Jacobsen et al. 2012). Existem moléculas quorum-sensing, 

como o farnesol, que são capazes de regular naturalmente a transição levedura-hifa em C. 

albicans (Kruppa 2009). 

Quorum-sensing é a regulação da expressão de genes em resposta a mudanças na 

densidade de uma população celular. As moléculas quorum-sensing foram descobertas 

inicialmente em bactérias, suas funções e mecanismos de sensibilidade são menos conhecidos 

em fungos (Miller & Bassler 2001).  

Essas moléculas são conhecidas por serem produzidas em estágios específicos de 

crescimento, sob certas condições fisiológicas ou em resposta a mudanças no ambiente. 

Acumulam-se extracelularmente, são reconhecidas por receptores específicos e geram 

respostas específicas quando concentrações limiares críticas são alcançadas (Krom et al. 

2015). 

 

2.1.2.1 Farnesol 

 

O Farnesol (Figura 3) é um álcool sesquiterpeno encontrado em extratos de plantas e 

produzido por C. albicans como uma molécula quorum-sensing. Neste fungo, é produzido de 
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forma endógena pela desfosforilação do farnesil difosfato, um precursor da síntese de esteróis 

(Kruppa 2009). 

 

Figura 3. Estrutura química do farnesol. Fonte: Kruppa 2009. 

 

Culturas densas do fungo C. albicans possuem uma propensão menor a realizar a 

transição dimórfica de leveduras para hifas, isto ocorre devido ao acúmulo de farnesol e sua 

capacidade de inibir a formação de hifas (Hornby et al. 2001). Acredita-se que isso ocorra 

pelo efeito inibitório da atividade catalítica da enzima adenilato ciclase, responsável pela 

síntese de AMP cíclico e que possui um importante papel na transição de levedura para hifa 

(Zou et al. 2010). Adicionalmente, estudos metabolômicos revelaram que o tratamento com 

farnesol resulta em aumento dos níveis de metabólitos associados com vias centrais, como a 

glicólise, ciclo de Krebs e metabolismo de aminoácidos. O metabolismo está relacionado com 

a morfologia, uma vez que a interrupção da cadeia de elétrons inibe a filamentação, porém um 

mecanismo que especifica os efeitos do farnesol no metabolismo e na morfologia ainda não 

foi completamente elucidado (Zhu et al. 2012; Lindsay et al. 2012). 

O farnesol interage com C. albicans como uma molécula quorum-sensing e um agente 

tóxico, pois causa deficiência no crescimento, necrose e apoptose. No entanto, as 

concentrações necessárias para ocasionar esses efeitos ainda não estão completamente 

estabelecidas, devido o uso de diferentes métodos e condições para avaliação do dano celular 

(Uppuluri et al. 2007; Shirtliff et al. 2009).  

Sabe-se que o farnesol é capaz de bloquear a formação do biofilme, é um fator de 

proteção durante infecções de mucosas e um fator de virulência durante a infecção sistêmica. 

Além disso, não é produzida em células em anaerobiose, mas tem produção elevada em 

alguns mutantes e após tratamento com níveis subletais de inibidores da biossíntese de esterol 

(Langford et al. 2010).  

O farnesol é capaz de bloquear o desenvolvimento micelial iniciado por qualquer um 

dos três indutores de formação de tubo germinativo: L-prolina, N-acetilglicosamina e soro 

fetal bovino. Além do envolvimento do farnesol na morfologia de C. albicans, esta molécula 

apresenta poder inibitório sobre alguns microrganismos patogênicos, incluindo outras 

espécies de Candida e outros fungos como Paracoccidioides brasiliensis (Derengowski et al. 
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2009) e Cryptococcus neoformans (Cordeiro et al. 2012), sinalizando sua ação 

antimicrobiana.  

Há evidências de que o farnesol também possa potencializar o efeito de agentes 

antimicrobianos, sinalizando sua possível ação como agente terapêutico adjuvante (Mosel et 

al. 2005). Assim, tanto o modo de ação do farnesol e seu potencial terapêutico são de grande 

interesse para o desenvolvimento de uma terapia contra a CVV. 

 

2.2 Nanobiotecnologia 

 

A nanotecnologia tem como foco o desenvolvimento e a utilização de materiais, 

dispositivos e sistemas através do controle da matéria na escala nanométrica. A 

nanobiotecnologia é considerada a fusão entre nanotecnologia e biotecnologia, uma ciência 

que utiliza conhecimentos e técnicas da biologia para manipular processos celulares, 

genéticos e moleculares, visando o desenvolvimento de produtos e serviços utilizados na 

medicina e na agricultura (Fakruddin et al. 2012). 

Uma das principais aplicações da nanobiotecnologia na área da saúde é o 

desenvolvimento de sistemas para a entrega de fármacos. O transporte de fármacos em 

nanopartículas por meio de encapsulação física, adsorção ou conjugação química pode 

aumentar significantemente o índice terapêutico em relação a fármacos livres (Balbus et al. 

2006). Além de poderem atuar na entrega de fármacos, as nanopartículas podem ser utilizadas 

como agentes antimicrobianos (Carmen et al. 2011), carreadoras de genes (Gan et al. 2005), 

vacinas (Yang et al. 2009) e agentes antitumorais (Qi et al. 2007). 

As nanopartículas podem ser formadas a partir de diversos materiais orgânicos e 

inorgânicos, incluindo polímeros naturais, sintéticos, semi-sintéticos e lipídios (Couvreur & 

Vauthier 2006). Para encapsulação de fármacos, os polímeros considerados biodegradáveis 

são os mais utilizados, devido às suas características favoráveis, como baixa toxicidade 

(Kumari et al. 2010).  

As nanopartículas poliméricas são estruturalmente estáveis e podem ser sintetizadas 

com uma distribuição de tamanho eficaz. Em geral, possuem tamanho entre 100-500 nm e 

podem ser distinguidas em nanocapsúlas e nanoesferas (Quintanar-Guerrero et al. 1998). As 

nanocápsulas apresentam uma organização nuclear (hidrofílica ou hidrofóbica) envolvida por 

um polímero. As nanoesferas possuem uma estrutura matricial onde o fármaco está disperso 

ao longo da estrutura (Soppimath et al. 2001) (Figura 4).  
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Figura 4. Representação de nanocápsulas e nanoesferas. Fonte: Melo et al. 2012. 

 

As propriedades da partícula como tamanho, potencial zeta e perfis de liberação de 

fármaco podem ser ajustados escolhendo diferentes polímeros, surfactantes e solventes 

orgânicos durante a síntese. Além disso, a superfície das nanopartículas poliméricas 

normalmente contem grupos funcionais que podem ser modificados quimicamente com 

fármacos ou ligantes para alvos específicos (Umamaheshwari & Jain 2003). 

Uma característica relevante das nanopartículas é a sua capacidade de passar através 

de capilares, cujo diâmetro aproximado é de 5-6 µm, e barreiras no corpo, atingindo com 

facilidade os órgãos-alvos ou tecidos (Hans & Lowman 2002). Outras vantagens da entrega 

por nanopartículas são reconhecidas, incluindo o aumento da solubilidade no sangue, 

prolongação do tempo na corrente sanguínea, liberação de uma forma sustentada e controlada, 

entrega dos fármacos preferencialmente para tecidos e células de interesse e entrega de 

múltiplos agentes terapêuticos simultaneamente, funcionando como uma terapia de 

combinação (Zhang et al. 2008).  

Nanoestruturas podem ser capazes de proteger fármacos da degradação enzimática, 

melhorar sua penetração através do epitélio mucoso e modular sua farmacocinética, 

aumentando a eficácia do fármaco (Kammona & Kiparissides 2012; Des Rieux et al. 2006).  

A nanotecnologia tem sido utilizada com frequência para encapsulação de antifúngicos. 

Nanosuspensões do antifúngico nistatina foram desenvolvidas e avaliadas contra isolados de 

C. albicans in vitro e em modelo murino de candidíase oral. As nanosuspensões 

demonstraram atividade antifúngica superior em relação ao fármaco livre. Além disso, não foi 

observada absorção sistêmica, indicando que a encapsulação da nistatina fornece uma nova 

abordagem para melhorar a eficácia terapêutica do fármaco (Melkoumov et al. 2013). Bhatta 

et al. (2012) encapsularam natamicina em nanopartículas de quitosana/lecitina para aplicação 
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em membranas oculares. Sua atividade antifúngica foi similar à encontrada para fármacos 

livres contra C. albicans e A. fumigatus. Quando avaliadas in vivo, as nanopartículas 

demonstraram alta mucoadesão, prolongando o contato do fármaco com a mucosa e reduzindo 

a frequência de aplicações. 

 

2.2.1 Nanopartículas de Quitosana 

 

A quitosana é um polissacarídeo linear composto por ligações β-(1-4) entre D-

glicosamina e N-acetil-D-glicosamina. É obtida pela desacetilação da quitina (Figura 5) (Ravi 

Kumar 2000). Este polissacarídeo é o mais abundante na natureza depois da celulose, sendo o 

principal componente de exoesqueleto de organismos invertebrados e parede celular de alguns 

fungos (Shahidi et al. 1999). 

Figura 5. Obtenção da quitosana por desacetilação da quitina.  

Fonte: (Spin-neto 2008) 

 

Como um polímero policatiônico e não tóxico, a quitosana tem tido inúmeras 

aplicações em indústrias alimentícias, farmacêuticas e químicas. Ela possui três tipos de 

grupos funcionais reativos, um grupo amina, um grupo hidroxila primário e um grupo 

hidroxila secundário nas posições C-2, C-3 e C-6, respectivamente. As modificações químicas 

desses grupos possibilita a obtenção de diferentes materiais úteis em vários campos de 

aplicações (Shahidi et al. 1999). Os grupos aminas livres atribuem à quitosana uma carga 

positiva que permite sua reação com membranas carregadas negativamente, a ânions 

metálicos ou pequenas moléculas carregadas, como sulfatos, citratos e fosfatos (Pedro et al. 

2009). 

Vários fatores podem influenciar em suas propriedades, incluindo peso molecular, 

grau de polimerização e grau de desacetilação (Ravi Kumar 2000). Uma característica desse 

polímero é sua solubilidade em soluções aquosas ácidas e insolubilidade em soluções aquosas 

básicas ou neutras (Shi et al. 2006). 



 

16 

 

Dentre as ações da quitosana podemos destacar a capacidade de limitar a absorção de 

lipídios, provavelmente por meio de sua carga positiva que atrai e une ácidos graxos livres e 

sais biliares, dificultando a absorção pelo organismo (Sugano et al. 1980). Além disso, pode 

ser eficaz no tratamento de hemorragias ativando a cascata de coagulação, por meio da 

interação com membranas de eritrócitos e plaquetas (Rao & Sharma 1997). Apresenta 

também atividade antimicrobiana e é um agente quelante, ligando-se seletivamente a traços de 

metais (Shahidi et al. 1999).  

Este polímero é capaz de interagir com glicoproteínas de mucina, um componente 

básico do muco, por meio de forças moleculares atrativas formadas por interações 

eletrostáticas entre sua carga positiva e membranas mucosas carregadas negativamente (Pedro 

et al. 2009). Por isso, a quitosana é considerada um polímero mucoadesivo e pode favorecer a 

absorção de fármacos, pois é capaz de prolongar o tempo de permanência das mesmas no 

local de absorção, devido ao aumento da superfície de contato. Tais propriedades relacionadas 

às mucosas podem ser potencializadas com a derivatização do grupo amina utilizando-se 

reagentes com grupo tiol, obtendo-se a quitosana tiolada (Dhawan et al. 2004). Devido à sua 

propriedade de mucoadesão e por ser antimicrobiana, a quitosana é interessante para uso no 

tratamento de doenças causadas por microrganismos em regiões mucosas (Campana Filho et 

al. 2007). Dentre outras vantagens do seu uso, pode-se destacar sua baixa toxicidade, boa 

biodegradabilidade e capacidade de imunoestimulação (Rampino et al. 2013). 

Vários são os métodos desenvolvidos para a obtenção de nanopartículas de quitosana, 

dentre eles, a gelificação iônica tem recebido atenção considerável. Nesta metodologia, as 

nanopartículas são obtidas espontaneamente por meio de ligações intramoleculares e 

intermoleculares criadas entre os grupos fosfato do tripolifosfato de sódio (TPP) e os grupos 

amina da quitosana (Figura 6) com a vantagem de não envolver altas temperaturas e solventes 

orgânicos (Grenha 2012). 

Figura 6. Interações químicas formadas entre quitosana e TPP. Fonte: Kaspar et al. 2013 
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O TPP é um poliânion multivalente com pouca toxicidade, baixo custo e não apresenta 

graves restrições de manuseamento e armazenagem. A taxa de quitosana/TPP e as interações 

envolvidas são cruciais para a obtenção do diâmetro das nanopartículas, podendo afetar as 

propriedades de liberação do fármaco (Koukaras et al. 2012). 

Na formação de nanopartículas, o fármaco é incorporado a uma solução polimérica de 

quitosana, ligando-se a sua estrutura à medida que a nanopartícula se forma. Durante o 

processo de formação da matriz tridimensional, a ligação covalente do ativo se liga ao 

polímero constituinte resultando na sua imobilização permanente na matriz polimérica 

(Bhattarai et al. 2010). 

Embora o sistema de carreamento de fármacos baseado em nanopartículas de 

quitosana/TPP tenha suas vantagens, a polidispersão e a pobre estabilidade dos coloides limita 

a eficiência da entrega de princípios ativos. Em um sistema com alta polidispersão, 

nanopartículas grandes podem ter maior capacidade de carreamento de fármacos, enquanto 

nanopartículas menores tem uma melhor eficiência para transportar fármacos para tecidos e 

células. Essa contradição significa que o sistema pode ter uma alta eficiência de 

encapsulamento e ter uma capacidade de entrega prejudicada (Fan et al. 2012). Apesar dos 

pontos negativos citados, a nanopartícula de quitosana pode ser bastante eficaz para 

aplicações tópicas. 

 

2.2.2 Caracterização das nanopartículas 

 

Diâmetro e índice de polidispersão 

 

O diâmetro e o PDI das nanopartículas são parâmetros que tem um impacto direto 

sobre a estabilidade física da dispersão (Mehnert & Mader 2001). O PDI fornece informações 

acerca da homogeneidade da distribuição dos tamanhos das partículas de um determinado 

sistema. Quanto menor o seu valor, mais monodispersa é a população de partículas. 

Geralmente, valores menores do que 0,3 são considerados bons. Dependendo da via de 

administração que se pretende utilizar, tais como aplicação cutânea ou em mucosas, valores 

superiores podem ser aceitos (Pathak & Nagarsenker 2009). 

O diamêtro e o índice de polidispersão (PDI - Polydispersion Index) podem ser 

determinados por diferentes técnicas, como espalhamento dinâmico de luz (DLS- Dinamic 

Light Scattering), análise de nanopartículas por rastreamento (NTA- Nanoparticle Tracking 
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Analysis) e análise por difração a laser (Goldburg 1999; Filipe et al. 2010; Cornillault 1972). 

Dentre elas, a mais utilizada é a técnica de DLS na qual as partículas são suspensas em um 

solvente líquido submetido a um movimento browniano aleatório. Esse movimento faz com 

que a luz laser seja espalhada com intensidades diferentes. A análise dessas flutuações de 

intensidade resulta na velocidade do movimento browniano e assim, o tamanho das partículas 

é obtido pela relação de Stokes-Einstein para difusão de partículas esféricas através de um 

liquido. A característica importante do movimento browniano para o DLS é que partículas 

pequenas movem-se mais rapidamente do que as partículas maiores. As partículas maiores se 

movem mais lentamente e espalham mais o laser. Partículas menores se movem mais 

rapidamente e espalham menos o laser (Malvern 2007). 

 

Potencial zeta 

 

Potencial zeta é o termo científico para o potencial eletrocinético em sistemas coloidais. 

Esse termo expressa a diferença de potencial entre o meio de dispersão e a fase estacionária 

do fluido ligado à partícula dispersa. O potencial zeta é medido pela aplicação de um campo 

elétrico através da dispersão. As partículas migram para o eletrodo de carga oposta com uma 

velocidade proporcional a magnitude do potencial zeta. As técnicas mais utilizadas são 

microeletroforese e espalhamento de luz eletroforético (Honary & Zahir 2013). 

É considerado um fator importante para a síntese de nanopartículas, pois representa a 

medida das cargas e da repulsão/atração, sendo capaz de indicar a estabilidade da suspensão, 

afetar as propriedades farmacocinéticas das nanopartículas no corpo, a fagocitose e a 

agregação na corrente sanguínea (Liao et al. 2009). 

Uma carga positiva (catiônica) é desejável, pois inicia a aderência das nanopartículas a 

membrana de células carregadas negativamente e aumenta a chance de internalização das 

nanopartículas (Kumari et al. 2010). 

 

Eficiência de encapsulação 

 

Diversos fatores podem influenciar na porcentagem de fármaco encapsulado, podendo 

destacar as características físico-químicas do fármaco, o pH do meio, as características de 

superfície das partículas e a quantidade de fármaco adicionada à formulação (Schaffazick et 

al. 2003). 
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A determinação da quantidade de fármaco encapsulado pode ser realizada pela 

separação da fração de fármaco livre da fração associada às nanopartículas. As técnicas mais 

utilizadas para essa finalidade são a ultracentrifugação e a ultrafiltração-centrifugação. O 

fármaco livre pode ser dosado no sobrenadante ou no ultrafiltrado obtido (Tiyaboonchai et al. 

2001; Schaffazick et al. 2003). 

 

pH 

 

O pH das suspensões de nanopartículas podem indicar sua estabilidade. O 

monitoramento pode ser realizado ao longo do tempo e alterações podem indicar degradação 

do polímero ou do fármaco e ionização ou hidrólise dos grupos carboxílicos (Calvo et al. 

1996; Paul et al. 1997). 
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3 JUSTIFICATIVA 

Apesar dos avanços da medicina nos últimos 30 anos, tem se observado um aumento 

de pacientes com CVV, como consequência da epidemia de HIV, do aumento do número de 

pessoas transplantadas e novas opções de tratamento para pacientes com câncer (Pfaller & 

Diekma 2007). 

Ao contrário dos antibióticos bacterianos, o arsenal de antifúngicos é 

consideravelmente mais baixo. Além disto, não há perspectivas do surgimento de novos 

fármacos no mercado em pouco tempo (Ostrosky-Zeichner et al. 2010). O aumento da 

incidência de fungos resistentes a fármacos criou a necessidade de se buscar estratégias para o 

desenvolvimento de novos antifúngicos. Para que as terapias obtenham o máximo de eficácia, 

uma alternativa é que as intervenções incorporem moléculas que regulem fatores de virulência 

dos fungos (Gauwerky et al. 2009). 

A coadministração de dois ou mais fármacos é comum na prática clínica com objetivo 

de aumentar a eficácia terapêutica. A administração de fármacos separadamente pode 

provocar uma má distribuição e absorção no organismo. Além disto, a necessidade de várias 

administrações pode ser inconveniente para os pacientes. Uma terapia eficaz deve combinar 

níveis suficientemente elevados e sustentados de fármacos no local de ação, com toxicidade 

sistêmica e local mínima (Jingou et al. 2011). 

Uma opção promissora seria um sistema contendo o miconazol conjugado com o 

farnesol, usando polímeros bioadesivos, como a quitosana. A hipótese que orienta esta 

formulação é baseada nas propriedades muco-adesivas da quitosana a qual promoveria um 

tempo maior de fixação para o miconazol atuar na mucosa vaginal, liberando o fármaco de 

modo lento e gradual. O farnesol poderia atuar como adjuvante, impedindo a transformação 

para a forma virulenta de hifa de C. albicans. Desta forma, poderiam ser reduzidos o número 

de aplicações e a quantidade de miconazol usados para o tratamento contra a CVV. 

Não há dúvidas de que os sistemas nanoestruturados para a entrega de fármacos são 

capazes de promover um incremento nas terapias para combater as doenças infecciosas, 

assegurando uma terapia mais segura e mais confortável para os pacientes.  

A tecnologia desenvolvida poderá ser utilizada como uma nova alternativa para o 

tratamento não apenas da candidíase vaginal, mas também para tratar outras infecções 

fúngicas que afetam as mucosas, por exemplo, a candidíase oral.  
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

 

 Desenvolvimento de um sistema nanoestruturado muco-adesivo no polímero quitosana 

contendo miconazol e farnesol para o tratamento da CVV. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Definir a concentração inibitória mínima (CIM) para o miconazol e avaliar a atividade do 

farnesol in vitro em Candida albicans ATCC 28367. 

 

b) Preparar e caracterizar um sistema nanoestruturado muco-adesivo no polímero quitosana 

contendo o antifúngico miconazol e o farnesol. 

 

c) Investigar a estabilidade e citotoxicidade do sistema nanoestruturado desenvolvido.  

 

d) Avaliar a eficácia terapêutica do sistema muco-adesivo in vitro em C. albicans ATCC 

28367.  

 

e) Avaliar a eficácia terapêutica do sistema muco-adesivo in vivo em modelo murino para 

CVV. 
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5 MÉTODOS 

5.1 Microrganismo e condições de crescimento 

 

O fungo C. albicans ATCC 28367 foi mantido no laboratório de Nano&Biotecnologia 

(LANAB) no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da Universidade 

Federal de Goiás em meio de cultura ágar Sabouraud (AS) a temperatura ambiente com 

repiques semanais. Para os ensaios, o fungo foi cultivado em AS por 24 horas a 37 °C. 

 

5.2 Obtenção do inóculo 

 

Foram realizadas suspensões seriadas de células para se obter a concentração a ser 

usada nos ensaios in vitro. Para a obtenção da suspensão I (1-2x10
7
 células/mL), foram 

coletadas três alçadas de uma cultura do fungo de 24 horas e dissociou-se as células em 5 mL 

de solução salina 0,85%. Agitou-se em vortex por 1 minuto. As células foram contadas na 

câmara de Neubauer e a partir do resultado obtido, outra diluição foi realizada para que essa 

suspensão chegasse à concentração padronizada de 1x10
7
 células/mL. Para a obtenção da 

suspensão II (1x10
6
 células/mL), uma alíquota de 500 L da solução I foi diluída em 4500 L 

de meio RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640. Agitou-se em vortex por 1 minuto. A 

suspensão III (1x10
4
 células/mL) foi obtida por meio da diluição de 100L da suspensão II 

em 9900 L de RPMI 1640, volume suficiente para uma placa (deep well) de 96 poços. 

 

5.3 Teste de suscetibilidade in vitro do miconazol 

  

A concentração inibitória mínima (CIM) foi determinada pela técnica de microdiluição 

em caldo de acordo com o protocolo do CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) 

M27A-3 com modificações (CLSI 2008). 

O fármaco nitrato de miconazol foi inicialmente dissolvido em metanol, preparando-se 

um tubo inicial com concentração de 10 mg/mL. Diluições seriadas em RPMI foram 

realizadas para a obtenção da concentração de 32 g/mL.  

Foram adicionados 200 L da solução obtida (32 g/mL) aos poços da primeira fila da 

placa. Aos demais poços, foram adicionados 100 L de RPMI. A diluição seriada foi 
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realizada pela passagem de 100 L dos poços da primeira linha para os poços da segunda 

linha até a última. Os últimos 100 L foram descartados.  

 Em cada poço da placa foram pipetados 100 L da suspensão III (obtida como 

descrito em 5.2) juntamente com 100 L do fármaco diluído, proporcionando uma diluição 

1:2, sendo que as concentrações avaliadas variaram de 16 a 0,0156 g/mL (Figura 7). O 

fluconazol (16 g/mL- 0,0156 g/mL) e o metanol (50%- 0,1%) foram utilizados como 

controles, além da utilização de controle negativo (RPMI) e positivo (RPMI e suspensão de 

células). 

A placa foi vedada com filme plástico, homogeneizada, cuidadosamente envolvida em 

papel alumínio e mantida em estufa a 37 °C por 48 horas. Após as 48 horas, os resultados 

foram obtidos pela da leitura da absorbância com comprimento de onda de 595 nm. Por meio 

da leitura uma curva pôde ser obtida. Os valores de absorbância obtidos para cada diluição de 

fármaco foram calculados (porcentagem) em relação ao valor obtido para o controle positivo, 

considerado como 100% de células. A CIM foi considerada como a menor concentração 

capaz de inibir totalmente o crescimento do fungo. O teste foi realizado em triplicata em três 

ensaios distintos. Os resultados foram expressos por média ± DP. 

Figura 7. Esquema das concentrações utilizadas para avaliação da CIM do miconazol e 

fluconazol. 

 

5.4 Determinação do efeito do farnesol na transição dimórfica de C. albicans 

 

Para avaliar o efeito do farnesol sobre o fungo C. albicans ATCC 28367 e determinar 

a concentração a ser usada para a realização dos experimentos, uma solução estoque de 

farnesol com concentração de 30 mM foi preparada, diluindo-se 50 L de farnesol (Sigma) 

em 4950 L de metanol. Esta solução estoque foi diluída em meio de cultura RPMI 1640 para 

obtenção das concentrações necessárias para a realização do teste, que foram: 2 mM, 1 mM, 

600 M, 300 M, 100 M, 50 M, 25 M e 10 M (Figura 8). 
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Figura 8. Esquema das concentrações utilizadas para avaliação do efeito do farnesol na 

transição dimórfica de C. albicans. 

 

O inóculo utilizado seguiu o protocolo do item 5.2, porém com uma modificação da 

suspensão III, onde foram adicionados 100 L da suspensão II, 1000 L de soro fetal bovino 

(SFB) e 8900 de RPMI. A adição de 10% de SFB ocorreu para que houvesse indução da 

formação de hifas. 

Em uma placa (deep well) de 96 poços foram adicionados 100 L das diluições de 

farnesol e 100 L do inóculo. A placa foi mantida a 37 °C. Os resultados foram obtidos após 

48 horas, pela de análise por microscopia óptica, com aumento de 40 vezes. O teste foi 

realizado em triplicata, em três ensaios distintos. 

 

5.5 Avaliação da combinação in vitro entre miconazol e farnesol 

  

Diferentes concentrações de miconazol e farnesol foram avaliadas em conjunto para 

verificar o efeito da combinação entre os fármacos. Em placa (deep well) de 96 poços, o 

miconazol nas concentrações de 4 g/mL a 0,031 g/mL foram associados ao farnesol nas 

concentrações de 300 M, 600 M e 900 M (Figura 9). Foram adicionados 100 µl de 

inóculo e 100 µl dos fármacos. A placa foi incubada por 48 horas a 37 °C. O teste foi 

realizado em triplicata, em três ensaios distintos. 

Figura 9. Esquema das concentrações utilizadas para avaliação da combinação in vitro entre 

miconazol e farnesol. 
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5.6 Preparação e caracterização de nanopartículas de quitosana  

 

 As nanopartículas de quitosana foram produzidas de acordo com a técnica descrita por 

Calvo et al. (1997). Uma solução de quitosana com concentração 2 mg/mL foi preparada por 

meio da dissolvição do polímero por sonicação em 0,1 M de ácido acético até que a solução 

estivesse transparente (10 min). Foram adicionados 250 µL de uma solução concentrada de 

miconazol (10 mg/mL) e farnesol (300 mM), ambos dissolvidos em metanol. O pH da solução 

foi ajustado com NaOH 0,1M para 4.4. O TPP foi dissolvido em água miliQ com 

concentração de 1 mg/mL. Em 15 mL de solução de quitosana foram adicionados 8 mL de 

solução de TPP, chegando à proporção de 3:0,8. A suspensão de nanopartículas foi mantida 

em agitação magnética por 1 hora e em seguida foi centrifugada por 3 vezes (10 min, 13000 

rpm) (Figura 10). 

Figura 10. Representação do método de obtenção de nanopartículas de quitosana por 

gelificação iônica. Fonte: Adaptado de Grenha 2012. 

 

As nanopartículas foram caracterizadas quanto ao diâmetro e PDI pela técnica de 

espalhamento dinâmico de luz. O pH foi determinado por leituras em pHmêtro. Os valores de 

potencial zeta foram obtidos pela da técnica de espalhamento de luz eletroforético. O volume 

de 1 mL, 25 mL e 2 mL das suspensões de nanopartículas foram utilizados para as análises de 

diâmetro/PDI, pH e potencial zeta, respectivamente. 

A concentração de fármaco associado às nanopartículas foi determinada por 

doseamento do miconazol e do farnesol presente na fase aquosa da suspensão. A fase aquosa 

foi separada por três centrifugações durante 10 minutos a 13000 rpm. O doseamento dos 

fármacos foi realizado por espectrofotometria no ultravioleta a 272 nm e 405 nm para o 

miconazol e farnesol, respectivamente. Os comprimentos de onda utilizados foram escolhidos 



 

26 

 

pela análise do espectro de absorção máxima dos fármacos. Foram realizadas análises dos três 

sobrenadantes obtidos para cada amostra, após as três centrifugações. Os sobrenadantes das 

nanopartículas vazias foram utilizados como branco. A concentração na amostra foi 

determinada a partir da equação da reta obtida da curva de calibração do miconazol nas 

concentrações de 100, 75, 50, 25 e 10 μg/mL e do farnesol nas concentrações de 3 mM, 1.5 

mM, 750 μM, 375 μM, 187,5 μM. A eficiência de encapsulação foi determinada pela seguinte 

equação:  

Eficiência de encapsulação (EE) = Quantidade de fármaco encapsulado X 100 

                                              Quantidade de fármaco total 

Os resultados foram expressos por média ± DP. 

 

5.7 Avaliação da estabilidade das nanopartículas 

  

As nanopartículas foram avaliadas quanto à estabilidade pela determinação do 

diâmetro, PDI e EE após 30 dias de armazenamento em geladeira. O diâmetro e PDI foram 

determinados pela técnica de espalhamento múltiplo de luz. Para avaliação da EE as 

nanopartículas foram centrifugadas (10 min, 13000 rpm). Os fármacos foram quantificados 

pela análise do sobrenadante em espectrofotômetro nos comprimentos de onda de 272 nm e 

405 nm. Os resultados foram expressos por média ± DP. A análise estatística foi realizada 

utilizando-se teste t-student (p<0,05)*. 

 

5.8 Avaliação da citotoxicidade das nanopartículas 

  

A avaliação da citotoxicidade das nanopartículas foi realizada em cultura de 

fibroblastos de camundongos da linhagem Balb/c 3T3. Os fibroblastos foram cultivados em 

frascos de cultura contendo meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM- Dulbecco 

Modified Eagle’s Medium) e mantidos em estufa a temperatura de 37 °C, em atmosfera de 

5% de CO2. Para a realização do teste, os fibroblastos foram contados em câmara de Neubauer 

para obtenção da concentração de 10
5 

células. Em placas de 96 poços foram adicionados 100 

L da suspensão de células e 100 L de meio DMEM. As placas foram incubadas durante 24 

horas para a adesão das células. Para a realização do teste verificou-se em microscópio a 

adesão celular. As placas foram vertidas em papel toalha para descarte do meio de cultura.  
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Foram realizadas diluições seriadas dos compostos avaliados. As concentrações de 

nanopartículas de quitosana (NQ) (600 a 4,7 g/mL), nanopartículas de quitosana com 

miconazol (NQ-MI) (40 a 0,312 g/mL), nanopartículas de quitosana com farnesol (NQ-F) 

(480 a 3,75 M), nanopartículas de quitosana com miconazol e farnesol (NQ-MIF) (16 

g/mL-1024 M a 0,125 g/mL-8 M) e soluções de miconazol (500 a 3,9 g/mL) e farnesol 

(15 mM a 116,25 M ) livres foram avaliadas. Em cada poço da placa foram adicionados 100 

L das diluições seriadas dos compostos a serem testados e 100 L de meio DMEM. Foram 

utilizados controles positivos (DMSO) e negativos (DMEM). As placas foram incubadas por 

48 horas em estufa de CO2 (Figura 11).  

Figura 11. Esquema das concentrações utilizadas para avaliação da citotoxicidade das 

nanopartículas. Miconazol livre (1), Farnesol livre (2), NQ (3), NQ-MI (4), NQ-F (5), NQ-

MIF (6). 

 

Após as 48 horas, 30 l de resazurim (0,02%), corante capaz de avaliar a atividade 

metabólica mitocondrial e indicar a viabilidade celular, foram pipetados em cada poço. 

Incubou-se novamente em estufa de CO2 por 24 horas. Em seguida, as placas foram analisadas 

por leitura em espectrofotômetro em comprimento de onda de 540 nm. A viabilidade celular 

em porcentagem foi calculada pela seguinte equação: 

 

Viabilidade = Média da absorbância do teste – Média da absorbância do Branco  x100 

               Média da absorbância do controle – Média da absorbância do Branco 
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Os resultados foram expressos por média ±DP, comparados com ANOVA e teste de 

DMS (p<0,05)*. 

 

 5.9 Teste de suscetibilidade in vitro das nanopartículas 

 

O teste foi realizado de acordo com a técnica de microdiluição em caldo. Foram 

adicionados 200 L de cada um dos tipos de nanopartículas (vazia, miconazol, farnesol, 

miconazol/farnesol) aos poços da primeira fila da placa deep well de 96 poços (Figura 12). 

Foram adicionados 100 L de RPMI aos demais poços. A diluição seriada foi realizada pela 

passagem de 100 L dos poços da primeira linha para os poços da segunda linha até a última. 

Os últimos 100 L foram descartados.  

Após a diluição seriada foram pipetados 100 L de inóculo com adição de 10% de 

SFB, em cada um dos poços. A placa foi mantida a 37 °C por 48 horas. Os resultados foram 

obtidos por espectrofotometria a 595 nm e análise por microscopia óptica com aumento de 

40x. O teste foi realizado três vezes em triplicata, utilizando-se o miconazol como controle. 

Os resultados foram expressos por média ± DP. 

Figura 12. Esquema das concentrações utilizadas para avaliação da CIM das nanopartículas. 

NQ (1), NQ-MI (2), NQ-F (3), NQ-MIF (4). 

 

5.10 Avaliação da atividade das nanopartículas no modelo murino de CVV 

 

A investigação da eficácia terapêutica in vivo foi conduzida em modelo murino da 

CVV, o qual mimetiza a infecção em humanos e é eficiente para avaliar novos antifúngicos 

contra esta infecção (Yano & Fidel 2011). Camundongos BALB/c fêmeas de 8 a 10 semanas 
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de idade foram obtidos e mantidos no biotério do IPTSP sob condições controladas de 

luminosidade com livre acesso a água e dieta padrão do biotério. 

A infecção por C. albicans foi baseada em protocolo descrito por Yano & Fidel 

(2011). Os animais receberam uma dose subcutânea de 100 L de valerato de estradiol 

(Primogyna – Bayer) (1 mg/mL), diluído em óleo de sésamo, 72 horas antes da administração 

do inóculo. O procedimento foi repetido semanalmente até o término do experimento, para 

induzir o estabelecimento de um estado de pseudo-estro e uma infecção vaginal persistente. 

A virulência do fungo C. albicans ATCC 28367 foi mantida por meio de repasses 

sucessivos em camundongos fêmeas. Para o inóculo, o fungo foi semeado em 5 ml de meio 

Sabouraud líquido e incubado a 37 ºC por 24 horas, sob agitação, seguida de centrifugação a 

2000 rpm por 15 minutos. O sedimento foi lavado por três vezes com tampão fosfato-salina 

(PBS - Phosphate-Buffered Saline) estéril e ressuspendido em 1 mL de PBS. As células 

leveduriformes foram contadas em câmara de Neubauer, a viabilidade foi conferida por 

coloração com azul de tripan e a concentração do inóculo foi ajustada para 7.5x10
7
 

leveduras/mL. A infecção foi realizada pela inoculação com auxílio de pipeta mecânica de 20 

L da suspensão de leveduras por via vaginal. Os animais foram mantidos suspensos de 

cabeça para baixo por cerca de 1 minuto após a inoculação. 

O controle da infecção por C. albicans foi realizado 48 horas após a administração do 

inóculo, a partir da lavagem vaginal de cada camundongo com 20 L de PBS. O material 

obtido após a lavagem foi semeado em placas de AS (50 g/mL de cloranfenicol) e mantido 

em estufa a 37 °C. As placas foram verificadas após 48 horas. 

Os animais foram distribuídos em 7 grupos (n=5):  

(i) Controle, não infectado, tratado com PBS;  

(ii) Controle, infectado e tratado com PBS;  

(iii) Infectado e tratado com miconazol em creme 2% (Teuto);  

(iv) Infectado e tratado com NQ;  

(v) Infectado e tratado com NQ-MI;  

(vi) Infectado e tratado com NQ-F;  

(vii) Infectado e tratado com NQ-MIF. 

O tratamento teve início 48 horas após a infecção e foi continuado por 7 dias seguidos 

por meio da administração de um volume de 10 L de cada um dos tratamentos pela via 

vaginal. Após o término dos tratamentos os animais foram sacrificados em câmara de CO2 

(Figura 13). 
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Figura 13. Fluxograma do protocolo utilizado para avaliação das nanopartículas in vivo. 

 

Em cabine biológica, os tecidos vaginais foram extraídos e cortados longitudinalmente 

para recuperação da carga fúngica (contagem de UFC) e análises histopatológicas. 

 

5.10.1 Análise da carga fúngica 

 

A recuperação da carga fúngica foi realizada por maceração do tecido vaginal em 1 

mL de PBS. O volume foi distribuído em 3 placas de AS (50 µg/mL de cloranfenicol) que 

foram mantidas em estufa a 37 °C por 48 horas. Os resultados foram expressos por média ± 

DP da contagem de colônias obtida para cada grupo. A análise estatística foi realizada 

utilizando-se análise de variância (ANOVA) e teste t-student para comparação entre os 

tratamentos (p<0,05)*. 

 

5.10.2 Análises histopatológicas  

 

Os cortes longitudinais dos tecidos vaginais foram submetidos a análise 

histopatológica. Os tecidos foram inicialmente fixados em formol e desidratados em álcool 

70%, 80% e 90% (1 hora/cada). Outros seis banhos (1 hora/cada) foram realizados em álcool 

P.A. Na etapa de clarificação, os tecidos foram banhados por duas vezes em xilol P.A (20 

min/cada). Dois banhos em parafina líquida (56 °C) foram realizados para impregnação dos 

tecidos (1 hora/cada) que, em seguida, foram emblocados. Os blocos foram cortados na 

espessura de 5 M com a utilização de micrótomo, colocados em lâminas e corados pela 

coloração de Hematoxilina e Eosina (HE) e ácido periódico-Schiff (PAS). As análises foram 

realizadas por microscopia óptica em aumento de 10X. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Teste de suscetibilidade in vitro do miconazol 

  

 Os resultados dos testes de suscetibilidade in vitro do miconazol realizados com a cepa 

de C. albicans ATCC 28367 estão apresentados na Figura 14. Observou-se que nas 

concentrações de 16 a 1 µg/mL a quantidade de células presentes, expressas em porcentagem 

em relação ao controle positivo, tem o valor próximo de zero, demonstrando o potencial 

antifúngico do miconazol. Com a diminuição da concentração de 0,5 µg/mL a 0,0156 µg/mL 

há uma maior quantidade de células, evidenciando que nessas concentrações menores o 

miconazol não foi capaz de inibir o crescimento do fungo. Portanto, a concentração inibitória 

mínima (CIM) do miconazol foi 1 µg/mL. A CIM obtida para o fluconazol, utilizado como 

controle, foi de 4 µg/mL, uma concentração dentro dos padrões para este fármaco. O metanol 

foi utilizado apenas para primeira diluição do miconazol, sendo capaz de inibir o crescimento 

do fungo somente em concentrações maiores que 6,25% (p/v); portanto, a concentração 

presente nos testes de CIM não foi capaz de influenciar o resultado. 

 

Figura 14. Curva do teste de suscetibilidade de C. albicans ATCC 28367 ao miconazol 

(CIM=1 µg/ mL). Os resultados foram expressos pela quantidade de células em porcentagem 

em relação ao controle positivo. 
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6.2 Determinação do efeito do farnesol na transição dimórfica de C. albicans  

  

A análise microscópica foi realizada para avaliar o efeito do farnesol sobre a transição 

da forma de levedura para a de hifa em C. albicans. Observou-se que a adição de 10% de SFB 

foi capaz de induzir de modo eficaz a formação das hifas, sendo utilizado como controle 

positivo. A adição do farnesol resultou em inibição da transição levedura-hifas em 

concentrações maiores ou iguais a 300 µM, como apresentado na Figura 15.  

Figura 15. Efeito do Farnesol na transição dimórfica de C. albicans. Controle com SFB (1), 

50 µM (2), 300 µM (3), 600 µM(4). Indicação de hifas (seta branca) e leveduras (seta preta) 

(40x). 
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6.3 Avaliação da combinação in vitro entre miconazol e farnesol 

 

Para avaliar a combinação entre o miconazol e o farnesol, diferentes concentrações dos 

fármacos foram avaliadas em conjunto. Os resultados obtidos demonstraram que a CIM do 

miconazol permaneceu inalterada, mantendo-se 1 µg/mL, com a adição das concentrações de 

300 µM, 600 µM e 900 µM de farnesol. Portanto, não há evidências de efeito aditivo in vitro 

do farnesol em relação à CIM do miconazol. 

 

6.4 Caracterização das nanopartículas de quitosana 

 

Nanopartículas de quitosana (NQ), nanopartículas de quitosana com miconazol (NQ-

MI), nanopartículas de quitosana com farnesol (NQ-F) e nanopartículas de quitosana com 

miconazol e farnesol (NQ-MIF) foram caracterizadas quanto ao tamanho, PDI, potencial zeta, 

pH e eficiência de encapsulação (EE) (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Características das nanopartículas 

Parâmetros                             Resultados    

 NQ NQ-MI NQ-F NQ-MIF  

Diâmetro (nm) 296 ± 4,24 292 ± 4,94 260 ± 3,18 294 ± 5,16  

PDI 0,123 ± 0,030 0,280 ± 0,014 0,085 ± 0,041 0,229 ± 0,030  

Potencial zeta (mV) 12,48 ± 1,96 16,02 ±1,56 11,97 ± 0,82 18,87 ±1,21  

pH 5,4 ± 0,24 5,2 ± 0,19 5,2 ± 0,20 5,2 ± 0,19  

EE (%) N.A. 81,1 ± 0,31 31,9 ± 3,72 32,7± 1,5 (MI) 

70,0 ± 10,6 (F) 

 

Nanopartículas de quitosana (NQ); Nanopartículas com miconazol (NQ-MI), Nanopartículas 

com farnesol (NQ-F); Nanopartículas com miconazol e farnesol (NQ-MIF); Farnesol (F); 

Miconazol (MI), Não se aplica (N.A.). Os resultados expressam a média ± DP (n=3). 

 

As nanopartículas produzidas apresentaram diâmetro médio menor do que 300 nm, 

PDI menor que 0,3, potencial zeta positivo e pH ácido, em torno de 5. A eficiência de 

encapsulação foi determinada pela equação da reta obtida com a curva de calibração do 

miconazol (Figura 16) e do farnesol (Figura 17).  
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Os resultados de EE foram de 81,11 ± 0,31% para o miconazol e 31,96 ± 3,72% para o 

farnesol. Verificou-se que quando as duas moléculas foram co-encapsuladas a EE do farnesol 

aumentou para 70%, enquanto a do miconazol foi reduzida para 32,7%. As EE foram obtidas 

pela soma dos valores de absorbância dos três sobrenadantes resultantes das três 

centrifugações realizadas para lavagem das nanopartículas com água miliQ. 

Figura 16. Curva de calibração do miconazol em metanol determinada por espectrofotometria 

no ultravioleta a 272 nm. 

 

Figura 17. Curva de calibração do farnesol em metanol determinada por espectrofotometria no 

ultravioleta a 405 nm. 
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6.5 Avaliação da estabilidade das nanopartículas 

 

A estabilidade das nanopartículas foi avaliada pela determinação do diâmetro, PDI e 

EE após 30 dias de armazenamento em geladeira (Figura 18). 

Figura 18. Estabilidade das nanopartículas após 30 dias. (A) Diâmetro (nm); (B) PDI; (C) EE 

(%). Os resultados expressam média ± DP, sendo *p<0,05. 
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Observou-se diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao diâmetro 

após os 30 dias, havendo aumento ou redução do tamanho. Apesar disto, as partículas se 

mantiveram em escala nano e não tiveram alteração de tamanho considerada expressiva e que 

tivesse impacto na sua utilização. Em relação ao PDI, os valores obtidos também variaram de 

forma estatisticamente significativa (p<0,05) após os 30 dias. Apesar de a variação indicar 

uma menor estabilidade, os valores obtidos após os 30 dias indicam que as nanopartículas 

continuaram com o PDI menor que 0,3, evidenciando homogeneidade em relação ao diâmetro 

das partículas. A EE manteve-se a mesma para as NQ-MI, NQ-F e NQ-MIF, indicando que 

não houve liberação espontânea dos fármacos durante os 30 dias. 

 

6.6 Avaliação da citotoxicidade das nanopartículas 

 

Os fármacos livres e as nanopartículas foram avaliados quanto à citotoxicidade em 

cultura de fibroblastos de camundongos da linhagem Balb/c 3T3 (Figura 19).  

O fármaco miconazol não apresentou toxicidade para as células até a concentração de 

125 µg/mL, mantendo a viabilidade celular em 100%. Porém, foi capaz de reduzir a 

viabilidade celular de forma estatisticamente significativa nas concentrações de 500 e 250 

µg/mL. A molécula quorum sensing farnesol não provocou diminuição da viabilidade celular 

em nenhuma das concentrações avaliadas, não apresentando, portanto, toxicidade para as 

células. 

As NQ, NQ-MI, NQ-F e NQ-MIF não reduziram a viabilidade celular, que se manteve 

em torno de 100% e não apresentaram diferença estatisticamente significativa em relação ao 

controle em nenhuma das concentrações avaliadas. Deste modo, as nanopartículas produzidas 

são consideradas não tóxicas aos fibroblastos. 
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Figura 19. Avaliação da viabilidade celular em cultura de fibroblastos de camundongos 

BALB/c 3T3 durante 48 horas. (A) Miconazol livre; (B) Farnesol livre; (C) NQ; (D) NQ-MI; 

(E) NQ-F; (F) NQ-MIF. Os resultados expressam média ± DP, sendo *p<0,05. 
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6.7 Teste de suscetibilidade in vitro das nanopartículas 

 

As nanopartículas de quitosana vazias ou contendo os antifúngicos foram avaliadas in 

vitro para avaliar a potencial capacidade antifúngica contra C. albicans ATCC 28367 (Figura 

20). Observou-se que as NQ foram capazes de diminuir em aproximadamente 47% a 

quantidade de células em relação ao controle positivo, na maior concentração (600 µg/mL).  

Figura 20. CIM das nanopartículas. (A) NQ; (B) NQ-MI; (C) NQ-F; (D) NQ-MIF. Os 

resultados foram expressos pela quantidade de células em porcentagem em relação ao 

controle positivo.  

As NQ-MI apresentaram CIM de aproximadamente 2,5 µg/mL, considerando a 

existência de variação da eficiência de encapsulação, sinalizada pelo desvio padrão, o 

resultado pode ser considerado eficaz e similar ao do fármaco livre.  

NQ-MIF apresentaram CIM de 2 µg/mL para o miconazol e 128 µM para o farnesol. 

Este resultado também é similar ao encontrado para o miconazol livre e sugere novamente 

que a combinação com o farnesol é incapaz de diminuir a CIM do fármaco, sendo o efeito 

inibitório provocado pela concentração de miconazol. 
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As NQ-F causaram a diminuição da quantidade de células em cerca de 45,7% na 

maior concentração e sua capacidade de inibição foi menor proporcionalmente a diminuição 

da concentração. Em ensaios anteriores, o farnesol demonstrou-se incapaz de diminuir a 

quantidade de células nas concentrações avaliadas. Portanto, a inibição pode ter ocorrido pela 

ação da quitosana.  

A capacidade de inibição da transição levedura-hifa das NQ-F foi avaliada por 

microscópia óptica (Figura 21). 

Figura 21. Inibição da transição dimórfica por NQ-F. (1) Controle com SFB; (2) NQ; (3) NQ-

F 480 µM; (4) NQ-F 240 µM; (5) NQ-F 120 µM; (6) NQ-F 60 µM. Indicação de hifas (seta 

branca) e leveduras (seta preta) (40x). 

 

As NQ foram utilizadas como controle e não inibiram a transição morfológica, 

evidenciada pela presença de hifas, assim como no controle positivo com SFB. A partir das 
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imagens obtidas observa-se que as NQ-F foram capazes de inibir a transição em 

concentrações testadas superiores ou iguais a 240 µM, sendo ineficaz em concentrações 

menores, como 120 µM e 60 µM.  Os resultados obtidos demonstram que a eficácia das 

nanopartículas foi similar à do farnesol livre. 

 

6.8 Avaliação da atividade das nanopartículas no modelo murino de CVV  

 

Os camundongos foram infectados com C. albicans ATCC 28367 após a 

administração de valerato de estradiol. Após 48 horas da infecção, o controle realizado para 

confirmação do estabelecimento da infecção vaginal indicou a presença do fungo, obtido por 

meio da lavagem vaginal realizada nos camundongos dos grupos infectados (Figura 22). 

Figura 22. Crescimento de colônias de C. albicans de material de lavagem vaginal após 48 

horas de infecção em placa de AS. 

 

6.8.1 Análise da carga fúngica  

 

A contagem das UFCs obtidas por maceração e plaqueamento do tecido vaginal 

indicaram diferenças entre as médias dos diferentes tratamentos. Observou-se que não houve 

proliferação fúngica em camundongos não infectados, utilizados como controle negativo. 

Camundongos infectados e tratados com PBS apresentaram evolução da infecção, porém 

apresentaram bastante variação em relação à carga fúngica. O tratamento com miconazol 2% 

mostrou-se eficaz, inibindo quase por completo a proliferação do fungo. Considerando a 

média, as NQ inibiram em parte a infecção quando comparadas aos camundongos tratados 
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apenas com PBS. Verifica-se efeito similar para NQ-MI e NQ-F. As NQ-MIF foram 

consideradas como o tratamento mais eficaz para inibição da infecção, não havendo diferença 

estatisticamente significativa (p<0,001) em relação ao tratamento realizado com o miconazol 

2% (Figura 23). Apesar disto, não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

tratamentos, utilizando-se análise de variância (ANOVA) (p<0,05). 

 

Figura 23. Contagem de UFC/g de tecido vaginal macerado e plaqueado. Os resultados foram 

obtidos após 48 horas a 37°C e expressam a média ± DP dos cinco animais utilizados em cada 

grupo. 

 

6.8.2 Análise histopatológica 

 

As análises histopatológicas dos tecidos vaginais dos camundongos não infectados 

apresentaram aspecto normal, confirmando a ausência de infecção. Os animais infectados e 

tratados com PBS, NQ, Miconazol 2%, NQ-MI indicaram inflamação acentuada, com 

infiltrado de neutrófilos e presença de microabscessos. O grupo tratado com NQ-MIF 

apresentaram inflamação moderada, com menor quantidade de microabscessos. Os cortes 

histológicos no grupo NQ-F não apresentaram inflamação nos tecidos apresentando aspecto 

normal (Figura 24). 
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Figura 24. Análises histopatológicas do tecido vaginal dos diferentes grupos de animais 

infectados com C. albicans. Não infectado (1): apresentando tecido normal; PBS (2); NQ (3); 

Miconazol creme 2% (4); NQ-MI (5): indicação de inflamação acentuada com presença de 

microabscessos (seta preta); NQ-F (6): ausência de inflamação e microabscessos; NQ-MIF 

(7): inflamação e microabscessos de intensidade moderada (seta preta) (HE; 10x). 

 

 

 

 

Figura 25. Análise histopatológica mostrando hifas no tecido vaginal de camundongo 

infectado com C. albicans e sem tratamento (PAS; 40x). 

 

 

Hifas foram observadas no grupo infectado e tratado com PBS (Figura 25). Apesar 

disto, sua presença foi rara, assim como de leveduras ou pseudo-hifas, impossibilitando a 

utilização deste parâmetro para avaliação da infecção e da eficácia dos tratamentos. 
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7 DISCUSSÃO 

 

O uso da nanotecnologia para a entrega de fármacos tem ganhado destaque, pois os 

impactos positivos para a sociedade vão desde a melhoria da qualidade de vida dos pacientes 

por meio da redução dos efeitos tóxicos nas terapias atuais até a redução de custos para os 

centros de saúde pública
 
(Balbus et al. 2006). Apesar de existirem terapias eficazes e em curto 

prazo para CVV, os fármacos aplicados intravaginalmente podem ser ineficazes em alcançar 

altos níveis de concentração no sítio de infecção, uma vez que podem ser removidos com 

mais facilidade pelas secreções fisiológicas (Valenta, 2005). Deste modo, nanopartículas 

mucoadesivas de miconazol e farnesol foram desenvolvidas e avaliadas quanto o seu 

potencial antifúngico no tratamento de CVV em modelo murino. 

O miconazol, fármaco utilizado no tratamento da CVV, foi inicialmente avaliado 

quanto à suscetibilidade antifúngica in vitro. Este ensaio oferece informações sobre a 

atividade do fármaco contra isolados específicos. A CIM normalmente está na concentração 

de 1-10 µg/mL para maioria dos patógenos, incluindo C. albicans. Valores de CIM menores 

ou iguais a 5 µg/mL sugerem que o isolado é suscetível ao miconazol (Fothergill 2006; 

Barasch & Griffin 2008). Portanto, a CIM de 1 µg/mL obtida para o miconazol sugere que a 

cepa de C. albicans utilizada não é resistente ao mesmo. 

É interessante notar que mesmo com a fácil acessibilidade e uso intensivo do 

miconazol, a resistência fúngica a esse fármaco permanece relativamente baixa. Richter et al. 

(2005) analisaram a suscetibilidade de leveduras isoladas de pacientes com CVV. Os 

resultados revelaram que dos 581 isolados, 3,7% eram resistentes ao fluconazol, 16,2% ao 

itraconazol e 100% eram suscetíveis ao miconazol. Isham & Ghannoum (2010) concluíram 

que o miconazol possui uma potente atividade contra diferentes isolados de Candida, 

incluindo alguns com conhecida resistência ao fluconazol. Demonstraram que a CIM do 

miconazol obtida foi 12 vezes menor do que a do fluconazol, sendo de 0.5 µg/mL em isolados 

resistentes ao fluconazol. Adicionalmente, repetidas exposições de C. albicans ao miconazol 

não resultaram no desenvolvimento de resistência.  

Apesar dos poucos casos de resistência relatados, uma abordagem alternativa de 

tratamento, seria a utilização de alvos essenciais para a infecção como fatores de virulência 

responsáveis por danos ao hospedeiro (Clatworthy et al. 2007). Para isto, o farnesol, a 

primeira molécula quorum sensing descoberta em sistemas eucarióticos (Hornby et al. 2001) 

foi avaliada quanto a capacidade de inibir a transição levedura-hifa em C. albicans.  



 

46 

 

O resultado obtido de 300 µM como concentração mínima necessária para inibir a 

transição é similar ao de Mosel et al. (2005) que relataram a quantidade de farnesol necessária 

para inibir a formação de hifas utilizando diferentes condições conhecidas por ativar a 

formação das mesmas, como SFB e N-acetilglicosamina. Foram necessários 150 µM e 250 

µM de farnesol quando 2 a 20% de soro foram utilizados como ativador, respectivamente. 

Hornby et al. (2001) também concluíram que o farnesol comercial ou purificado de C. 

albicans altera a morfologia de micélio para levedura em concentrações acima de 250 µM. 

Existe divergência sobre a quantidade exata necessária para evitar a transição, já que a 

inclusão do SFB pode aumentar a quantidade de farnesol necessária para inibição da 

conversão levedura-hifa. Acredita-se que o aumento ocorra pela ligação não especifica de 

lipídios a albumina do soro (Nickerson et al. 2006). O reconhecimento de que o farnesol age 

suprimindo o desenvolvimento de hifas em C. albicans sugere a possibilidade de que esta 

molécula possa ser um componente de uma nova classe de antifúngicos (Hornby et al. 2001). 

A combinação in vitro do miconazol e farnesol foi avaliada e observou-se que a 

mesma não foi capaz de alterar a CIM do miconazol para C. albicans ATCC 28367. Porém, 

existem resultados que evidenciam efeitos sinérgicos entre a molécula quorum-sensing e 

outros fármacos. Sharma & Prasad (2011) demonstraram sinergismo, com a diminuição dos 

valores da CIM em isolados de C. albicans selvagens e resistentes a azóis. Testes in vitro do 

farnesol em combinação com fluconazol, anfotericina B e micafungina demonstraram elevado 

sinergismo quanto à capacidade de destruição de biofilmes de C. albicans (Katragkou et al. 

2015). A molécula quorum sensing foi capaz de afetar a formação de biofilmes e inibir a 

resistência desses biofilmes a antifúngicos como o fluconazol (Yu et al. 2012). Acredita-se 

que a exposição a quantidades de farnesol exógeno possa alterar o equilíbrio dos níveis 

intracelulares, isso teria um impacto na biossíntese do ergosterol e também na resposta de 

isolados resistentes a antifúngicos que tem como alvo o ergosterol (Hornby & Nickerson, 

2004).  

Nanopartículas de quitosana têm sido utilizadas com êxito como carreadoras de 

fármacos por apresentarem características favoráveis para esse propósito. Nanopartículas 

contendo anfotericina B apresentaram eficiência de encapsulação de 65% e foram capazes de 

reduzir a nefrotoxicidade em estudos in vivo (Tiyaboonchai et al. 2007). Além da 

encapsulação de uma única molécula, a co-encapsulação tem sido utilizada com frequência, 

pois a administração simultânea pode resultar em melhor eficácia do tratamento (Song et al. 

2008). Ajun et al. (2009) desenvolveram nanopartículas de quitosana com encapsulação 
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simultânea de aspirina e probucol e obtiveram sucesso na preparação da formulação. A 

eficiência de encapsulação dos fármacos co-encapsulados foi influenciada por diversos 

parâmetros, como concentração de TPP e concentrações dos fármacos adicionados à 

formulação, sendo no máximo de 80,1% para a aspirina e 69,9% para o probucol. 

As nanopartículas de quitosana são utilizadas no presente estudo como carreadoras do 

fármaco miconazol e do quorum-sensing farnesol separadamente ou co-encapsuladas. As 

nanopartículas produzidas apresentaram características favoráveis quanto ao diâmetro, PDI e 

potencial zeta. O tamanho da nanopartícula e as propriedades de superfície desempenham um 

papel crucial na utilização dos sistemas nanométricos em membranas mucosas, pois partículas 

com tamanho de 50-300 nm e potencial zeta positivo podem ser mais eficazes (Roger et al. 

2010). Os valores positivos de potencial zeta eram esperados devido à natureza catiônica da 

quitosana, assim como os valores ácidos de pH necessários para solubilidade do polímero. A 

eficiência de encapsulação do fármaco miconazol foi significante maior que a do farnesol. 

Isto pode ser explicado, pois em condições ácidas a quitosana é protonada, enquanto o nitrato 

de miconazol demonstra uma carga negativa na solução. A atração eletrostática entre os 

grupos amina da quitosana e a carga negativa do miconazol podem aumentar a eficiência de 

encapsulação (Yuen et al. 2012). A baixa eficiência de encapsulação do farnesol neste 

trabalho pode ter ocorrido devido a sua alta hidrofobicidade, por se tratar de um óleo 

essencial, além da volatilidade do composto que pode levar a perdas indesejavéis (Sousa et al. 

2012). Porém, quando co-encapsulados observou-se uma maior EE para o farnesol e uma 

diminuição da EE do miconazol. As diferenças entre os valores de EE provavelmente 

ocorreram devido à interação entre os fármacos e a interação dos fármacos em conjunto com a 

matriz polimérica. 

A estabilidade após 30 dias verificada por determinações de diâmetro, PDI e eficiência 

de encapsulação demonstraram diferença estatisticamente significativa de diâmetro e PDI, 

porém a eficiência de encapsulação foi mantida, indicando que os fármacos permaneceram 

encapsulados. Nanopartículas produzidas por gelificação iônica são normalmente 

caracterizadas por agregação/fusão das partículas imediatamente após a preparação ou 

limitada estabilidade físico-química quando estocada por um período de tempo longo 

(Rampino et al. 2013). Nanopartículas dispersas em meio aquoso normalmente são menos 

estáveis, por isso possuem menor aplicabilidade industrial, além de serem propensas a 

proliferação microbiana (Schaffazick et al. 2003).  
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O aumento do volume das formulações pode estar relacionado à presença do TPP, o 

qual gera um fluxo de entrada de água por osmose (López-León et al., 2005). Ao contrário, o 

PDI pode aumentar nas primeiras 2 horas e diminuir após 24 horas. A liofilização é indicada 

para a conservação de nanopartículas em longo prazo (Rampino et al. 2013). Os valores de 

potencial zeta podem ter influenciado a estabilidade, pois são considerados baixos para 

avaliação deste parâmetro. Um valor de pontencial zeta alto, em módulo, pode evitar a 

agregação devido às forças repulsivas entre as nanopartículas. Valores maiores do que 30 mV 

podem manter o sistema mais estável (Honary & Zahir, 2013).  

 Além da caracterização físico-química, as nanopartículas devem ser caracterizadas 

quanto à toxicidade para redução dos impactos na saúde humana e no ambiente. A partir da 

avaliação da citotoxicidade em cultura de fibroblastos verificou-se que as nanopartículas 

produzidas não foram tóxicas em nenhuma das concentrações avaliadas. Os fármacos livres, 

nas concentrações adicionadas às nanopartículas não se mostraram tóxicos; portanto, é 

possível afirmar que a formulações desenvolvidas não são tóxicas. Nanopartículas de 

quitosana podem exibir diferentes perfis de toxicidade dependendo do material utilizado para 

síntese, o tamanho e a interação com as células (Huang et al. 2004; Ma & Lim 2003; Loh et 

al. 2010). Collonna et al. (2008) avaliaram o efeito citotóxico das nanopartículas de quitosana 

e as consideraram como não-tóxicas em culturas de fibroblastos. Rajam et al. (2011) também 

demonstraram viabilidade celular de 100% em testes citotóxicos realizados com 

nanopartículas de quitosana. Os resultados corroboram com os dados da literatura. 

Os testes in vitro demonstraram o potencial antifúngico das nanopartículas contra C. 

albicans. NQ foram capazes de inibir em cerca de 47% a quantidade de células na maior 

concentração (600 µg/mL) . A atividade antimicrobiana da quitosana e seus derivados foram 

descritas por Allan e hadwiger (1979). A ação fungicida do polímero e de suas nanopartículas 

foi observada em diferentes fungos (Hernández-Lauzardo et al. 2008; Ing et al. 2012). 

Acredita-se que o principal mecanismo esteja relacionado aos grupos aminas livres da 

quitosana que poderiam se ligar a grupos aniônicos dos microrganismos, inibindo o 

crescimento (Ravi kumar 2000 ; Jung et al. 1999; Kong et al. 2002). As NQ-F também foram 

capazes de diminuir a quantidade de células em relação ao controle, provavelmente pela da 

ação da quitosana. Além disso, mostrou-se capaz de inibir a transição levedura-hifa in vitro 

em concentrações maiores ou iguais a 240 µM, resultado compatível com testes anteriores e 

com a literatura. Apesar de o resultado ser similar ao encontrado para o farnesol livre, a 

encapsulação do farnesol pode auxiliar diminuindo a hidrofobicidade do fármaco, facilitando 
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o desenvolvimento da formulação (Bilia et al. 2014). Outro aspecto interessante seria sua 

utilização em biofilmes. Horev et al. (2015) desenvolveram nanopartículas poliméricas com 

farnesol que foram capazes de aumentar significantemente a destruição de biofilmes 

bacterianos em relação ao farnesol livre. 

As CIM obtidas para as NQ-MI e NQ-MIF são semelhantes a do miconazol livre. 

Portanto, os resultados obtidos com os testes in vitro não demonstram aumento significativo 

da capacidade antifúngica. Em contraste, o uso do miconazol em nanocarreadores lipídicos foi 

avaliado por Mendes et al. (2013) e a encapsulação foi capaz de aumentar a atividade 

antifúngica contra C. albicans. A adição de farnesol, assim como nos testes realizados com os 

fármacos livres, não exerceu efeito sobre a CIM das NQ-MIF. Apesar disso, as nanopartículas 

apresentaram CIM favoráveis e mostram-se capazes de atuar como potenciais antifúngicos.  

 O experimento in vivo foi realizado para avaliar a eficácia terapêutica das 

nanopartículas em camundongos. O modelo experimental murino de CVV tem sido utilizado 

e estabelecido para avaliação de potenciais antifúngicos, da patogênese e da resposta imune. 

Estudos mostram um paralelo entre o modelo animal e a infecção humana. Entretanto, 

diferenças são encontradas, como a falta da C. albicans como componente da microbiota 

vaginal e o pH neutro da vagina do camundongo (Yano & Fidel 2011). 

O controle da infecção dos camundongos utilizados no experimento foi realizado pela 

lavagem vaginal para confirmar a presença da infecção nos animais antes do inicio do 

tratamento. Este procedimento foi escolhido, pois lavagens vaginais não alteram a contagem 

de colônias e a infecção com C. albicans persiste por semanas em camundongos que 

receberam o estrogênio (Conti et al. 2015), como utilizado neste trabalho. 

O protocolo de CVV experimental é utilizado em diversos estudos para a avaliação de 

potenciais tratamentos (Ghelardi et al. 1998; Hamad et al. 2006). Os resultados obtidos após o 

tratamento com nanopartículas demonstram alta variação da carga fúngica entre os 

camundongos utilizados. Esta variação significativa é frequentemente notada. Diferentes 

graus de aderência ao epitélio vaginal podem ser uma das causas desta variação (Yano et al. 

2010). Cepas diferentes de C. albicans também podem resultar em diferentes cargas fúngicas 

(Naglik et al. 2008). Além disso, a composição da microbiota pode variar significativamente 

entre os animais e a presença de certos organismos comensais pode influenciar no 

crescimento de C. albicans. Apesar dos pontos citados, o modelo fornece boas indicações da 

eficácia clínica (Yano & Fidel 2011). 
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Apesar de não haver diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos, 

provocada pela variação da carga fúngica entre os animais, pode-se afirmar que em certos 

grupos o tratamento foi efetivo. Nos grupos tratados com miconazol em creme 2% e NQ-MIF 

observa-se a redução da carga fúngica em todos os animais utilizados. 

Os resultados, apesar de não serem completamente conclusivos, evidenciam a eficácia 

esperada do miconazol utilizado comercialmente e sugere que a eficácia das NQ-MIF seja 

semelhante. A eficácia das NQ-MIF nos testes in vivo pode estar relacionada à mucoadesão 

das nanopartículas de quitosana que podem aumentar o tempo de residência no local de 

absorção do fármaco devido à maior superfície de contato, o que resulta em um gradiente de 

concentração crescente que favorece a absorção, além da localização em região determinada, 

que pode favorecer a biodisponibilidade do fármaco (Dhawan et al. 2004). Outro fator seria a 

eficácia da utilização da terapia de combinação in vivo, pois esta teria sido capaz de 

potencializar o efeito dos fármacos em relação ao uso dos mesmos de forma independente. 

A análise histopatológica indicou que alguns tratamentos, como miconazol 2%, NQ, 

NQ-MI e NQ-MIF não foram capazes de inibir a inflamação provocada pela infecção. O 

tratamento com miconazol 2%, utilizado comercialmente, induziu respostas inflamatórias 

exacerbadas, resultado similar ao de Azeis et al. (2013). Apesar de não ser considerado o 

melhor tratamento em relação à carga fúngica, as NQ-F foram capazes de inibir 

completamente as respostas inflamatórias, provavelmente devido à sua capacidade de inibir 

um fator de virulência extremamente importante para a infecção que são as hifas. A 

correlação entre dimorfismo e patogenicidade sugerem que a interferência na transição 

dimórfica pode ser um método atrativo para o controle da infecção.  

O presente trabalho demonstrou que o uso do farnesol nanoestruturado poderia ser 

uma alternativa para a terapia antifúngica convencional. Tendo em vista a sua capacidade de 

inibir a inflamação no tecido vaginal, a sua associação com outro antifúngico pode ser usado 

como adjuvante ao tratamento. Além disto, pela sua capacidade de impedir a transformação 

para a forma virulenta do fungo, o tempo de tratamento poderia ser reduzido melhorando a 

resposta terapêutica.  
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CONCLUSÕES 

 A cepa de C. albicans utilizada no estudo demonstrou ser sensível ao fármaco 

miconazol. 

 

 A capacidade do farnesol de inibir a formação de hifas foi comprovada in vitro. 

 

 O miconazol e o farnesol foram encapsulados em nanopartículas de quitosana. As 

nanopartículas apresentaram características físico-químicas favoráveis para utilização 

em mucosas, apresentaram pequena instabilidade em relação ao diâmetro e PDI, 

porém foram estáveis quanto a EE. Foram consideradas não tóxicas e apresentaram 

atividades antifúngicas similares aos fármacos livres in vitro. 

 

 A avaliação das nanopartículas em modelo murino de CVV não apresentou diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos em relação à carga fúngica. Apesar disto, 

os resultados apresentados sugerem que NQ-MIF são eficazes inibindo a proliferação 

fúngica e que NQ-F são capazes de diminuir a patogenicidade da infecção pelo fungo 

C. albicans, demonstrada pela ausência de inflamação no tecido vaginal. 
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