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RESUMO 

 

A candidíase vulvovaginal é uma infecção causada por fungos do gênero Candida. O 

aumento da incidência de candidíase vulvovaginal pode estar relacionada com o avanço 

das doenças crônicas e imunossupressoras juntamente com o surgimento de novos 

mecanismos de resistência fúngica. O objetivo do presente trabalho foi preparar e 

caracterizar nanopartículas de quitosana contendo fluconazol e trans-cinamaldeído 

coencapsulados para o tratamento tópico da candidíase vulvovaginal. As nanopartículas 

vazias, de fluconazol, trans-cinamaldeído e coencapsuladas foram preparadas por meio 

da técnica de gelificação ionotrópica. As nanopartículas foram caracterizadas quanto ao 

tamanho médio e índice de polidispersão pela técnica de espalhamento dinâmico de luz. 

A carga superficial das nanopartículas foi obtida pela técnica de migração eletroforética. 

As nanopartículas vazias apresentaram tamanho médio de 448,9 ±32,9 nm, PdI de 0,4 

±0,1 e uma carga superficial de 31 ±0,4 mV, as nanopartículas de fluconazol exibiram 

um tamanho médio de 175,3 ±8,9 nm, PdI de 0,2 ±0,01, carga superficial de 33,2 ±0,3 

mV e eficiência de encapsulação de 37,5 % ±3,1. Já as nanopartículas de trans-

cinamaldeído demonstraram um tamanho médio de 352,6 ±71,6 nm, PdI de 0,4 ±0,05, 

carga superficial de 44,6 ±3,7 mV e eficiência de encapsulação de 44,6% ±3,7 e as 

nanopartículas coencapsuladas apresentaram um tamanho médio de 234,5 ±60,2 nm, PdI 

de 0,4 ±0,07, carga superficial de 33,2 ±0,5 mV e eficiência de encapsulação de 56,8% 

±3 para o fluconazol e 46,1% ±5,1 para o trans-cinamaldeído. A microscopia eletrônica 

de varredura as nanopartículas apresentaram um formato oval. As nanopartículas tiveram 

sua eficácia antifúngica frente a cepa de C. albicans ATCC 10231 investigada por meio 

da concentração inibitória mínima pela técnica de microdiluição em caldo. A 

nanopartícula de fluconazol apresentou eficácia antifúngica com concentração inibitória 

mínima de 2 µg/mL e a de trans-cinamaldeído foi eficaz na concentração de 75 µg/mL. 

A nanopartícula coencapsulada exibiu uma concentração inibitória mínima de 2 µg/mL 

para o fluconazol e 37,5 µg/mL para o trans-cinamaldeído. Quanto a toxicidade in vitro 

as nanopartículas foram consideradas atóxicas. Em relação ao teste in vivo de toxicidade, 

apenas as nanopartículas vazias exibiram um efeito citotóxico. Todos os grupos de 

nanopartículas mostraram-se eficazes no processo de inibição do crescimento fúngico.  

 

Palavras-chave: Candidíase vulvovaginal; Gelificação ionotrópica; Nanopartículas 

poliméricas; Candidíase vulvovaginal murina; Resistência fúngica. 
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ABSTRACT 

 

Vulvovaginal candidiasis is an infection caused by fungi of the genus Candida. The 

increased incidence of vulvovaginal candidiasis maybe related to the advancement of 

chronic and immunosuppressive diseases along with the emergence of new mechanisms 

of fungal resistance. The objective of the present work was to prepare and characterize 

chitosan nanoparticles containing fluconazole and trans-cinnamaldehyde co-encapsulated 

for the topical treatment of vulvovaginal candidiasis. The empty nanoparticles, 

fluconazole, trans-cinnamaldehyde and coencapsulated were prepared using the 

ionotropic gelling technique. The nanoparticles were characterized as to their average size 

and polydispersity index by the dynamic light scattering technique. The surface charge of 

the nanoparticles was obtained by the electrophoretic migration technique. The empty 

nanoparticles had an average size of 448,9 ± 32,9 nm, PdI of 0,4 ± 0,1 and a surface load 

of 31 ± 0,4 mV, the nanoparticles of fluconazole exhibited an average size of 175,3 ± 8,9 

nm, PdI of 0,2 ± 0,01, surface load of 33,2 ± 0,3 mV and encapsulation efficiency of 

37,5% ± 3,1. Trans-cinnamaldehyde nanoparticles showed an average size of 352,6 ± 

71,6 nm, PdI of 0,4 ± 0,05, surface load of 44,6 ± 3,7 mV and encapsulation efficiency 

of 44,6 % ± 3,7 and the coencapsulated nanoparticles had an average size of 234,5 ± 60,2 

nm, PdI of 0,4 ± 0,07, surface load of 33,2 ± 0,5 mV and encapsulation efficiency of 

56,8% ± 3 for fluconazole and 46,1% ± 5,1 for trans-cinnamaldehyde. The scanning 

electron microscopy of the nanoparticles presented an oval shape. The nanoparticles had 

their antifungal efficacy against the strain of C. albicans ATCC 10231 investigated by 

means of the minimum inhibitory concentration by the broth microdilution technique. 

The fluconazole nanoparticle showed antifungal efficacy with a minimum inhibitory 

concentration of 2 µg/mL and the trans-cinnamaldehyde was effective in the 

concentration of 75 µg/mL. The coencapsulated nanoparticle exhibited a minimum 

inhibitory concentration of 2 µg/mL for fluconazole and 37,5 µg/mL for trans-

cinnamaldehyde. The coencapsulated nanoparticle exhibited the same minimal inhibitory 

concentrations as the fluconazole and trans-cinnamaldehyde nanoparticles. As for in vitro 

toxicity, nanoparticles were considered non-toxic. Regarding the in vivo toxicity test, only 

the empty nanoparticles exhibited a cytotoxic effect. All groups of nanoparticles proved 

to be effective in inhibiting fungal growth.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A candidíase vulvovaginal (CVV) é uma infecção causada por diferentes espécies de 

fungos pertencentes ao gênero Candida, acometendo o trato genital inferior das mulheres, 

principalmente a vulva e a vagina (BEIKERT et al., 2011). A CVV é considerada a segunda mais 

importante causa de infecção urogenital feminina em idade fértil, apesar de representar um 

problema de saúde pública, a sua incidência não é bem estabelecida por não ser de notificação 

compulsória (BRANDOLT et al., 2017). A infecção ocorre endogenamente, por meio de fatores 

que favorecem o desenvolvimento do fungo, tais como gravidez, uso de contraceptivos orais, 

predisposição genética, diabetes, antibioticoterapia prévia e imunossupressão (ÁLVARES; 

SVIDZINSKI; CONSOLARO, 2007; MACCALLUM, 2012). 

O principal agente etiológico da CVV é a Candida albicans, sendo responsável por 70 a 

90% dos casos (BEIKERT et al., 2011; DIAS et al., 2011). Entre as espécies não-albicans a C. 

glabrata é mais prevalente devido a sua resistência aos tratamentos convencionais (ARCHIBALD 

et al., 2004; FAN; LIU, 2011). A sintomatologia da CVV é caracterizada por coceira, ardor, eritema, 

edema vulvar, leucorréia e presença de placas esbranquiçadas na mucosa vaginal (ANDRIOLI et 

al., 2009). 

Estudos indicam que cerca de 70 a 75% das mulheres em idade fértil irão desenvolver pelo 

menos um episódio de CVV durante a vida. Estima-se que as taxas de recorrência variem entre 40 

e 50% e que aproximadamente 8% das mulheres terão um quadro de candidíase vulvovaginal 

recorrente (CVVR), que é caracterizada por quatro ou mais episódios de CVV em um período de 

um ano (BEIKERT et al., 2011; DIAS et al., 2011; SOBEL, 2007). 

Diversos antifúngicos eficazes estão disponíveis para o tratamento da CVV distribuídos em 

diferentes formas farmacêuticas. Basicamente, os mecanismos de ação dos antifúngicos 

convencionais disponíveis estão baseados no comprometimento da viabilidade celular (ação 

fungicida) ou pela inibição do crescimento fúngico (fungistático) (AKINS, 2005; NICOLA et al., 

2019). O fluconazol é um antifúngico da classe dos azois com ação fungistática, e como 

consequência deste efeito pode ocorrer  a emergência de isolados resistentes em decorrência de uma 

pressão seletiva, além de outros fatores, como terapias equivocadas do ponto de vista clínico e o uso 

indiscriminado dos medicamentos (BERKOW; LOCKHART, 2017; PRISTOV; GHANNOUM, 

2019).  

Um caminho promissor para o tratamento da CVV é o desenvolvimento de 

terapias mais eficientes capazes de solucionar problemas relacionados à resistência aos 

antifúngicos. A terapia combinada entre os antifúngicos convencionais e compostos 
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naturais com propriedades antifúngicas podem representar um avanço nessa questão 

(BANG et al., 2005). Considerando-se as propriedades do trans-cinamaldeído, um 

composto natural capaz de inviabilizar o desenvolvimento da célula fúngica, a sua 

associação ao antifúngico convencional, no caso o fluconazol, poderia possibilitar o 

desenvolvimento de uma terapia mais eficiente contra a CVV (GIORDANI et al., 2006).  

A utilização de sistemas nanoestruturados podem contribuir para a formulação de uma 

terapia combinada. Esses sistemas são capazes de fornecer uma concentração terapêutica adequada, 

por meio da administração de poucas doses, diminuindo assim as chances do aparecimento de 

novos mecanismos de resistência (SOUZA; AMARAL, 2017; WONG; DHANAWAT; 

RATHBONE, 2014).  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Candidíase Vulvovaginal 

 

A CVV é uma infecção do trato genital inferior feminino, causada por fungos do 

gênero Candida spp. (SOBEL, 2014). A CVV é a segunda causa mais comum de infecção 

vaginal atrás apenas da vaginose bacteriana (NAGASHIMA; YAMAGISHI; MIKAMO, 

2016). Estima-se que pelo menos 75% das mulheres em idade fértil irão desenvolver um 

episódio de CVV e que 50% das mulheres terão uma recidiva (SOBEL, 2014). Em torno 

de 8% das mulheres terão mais de quatro episódios de CVV ao ano, caracterizando um 

quadro de CVVR (SOBEL, 2007). 

A candidíase assintomática é usual e a Candida pode ser encontrada no trato 

genital de 20% das mulheres em idade fértil (SOBEL, 2014). A CVV possui sinais e 

sintomas inespecíficos que podem ser confundidas com outras infecções vaginais. As 

manifestações clínicas mais frequentes são prurido, hiperemia, desconforto vaginal, 

leucorréia, ardor, dispaurenia, eritema vaginal e vulvar (BLOSTEIN et al., 2017; 

MTIBAA et al., 2017). Os fatores de risco mais importantes relacionados ao hospedeiro 

são diabetes mellitus, imunossupressão ocasionada por medicamentos e infecções, 

gravidez e terapia hormonal, além do uso prolongado de antibióticos (AHMAD; KHAN, 

2009). O diagnóstico da CVV é baseado na história clínica da paciente, na sintomatologia 

e em exames laboratoriais (DADAR et al., 2018; SANGAMITHRA et al., 2013). O 

tratamento mais empregado para  a CVV se baseia nos antifúngicos da classe dos azóis, 

com destaque para o fluconazol, devido serem bastante eficazes contra Candida sp. 

(MOOSA et al., 2004; NAGASHIMA; YAMAGISHI; MIKAMO, 2016; ROSA et al., 

2013). 

Devido à sintomatologia da CVV muitas mulheres têm sua produtividade 

diminuída. Em entrevistas realizadas com pacientes norte-americanas, elas afirmam ter 

perdido dias de trabalho devido às manifestações clínicas da CVV. A perda de 

produtividade ocasionada pela CVV está estimada em 33 horas de trabalho por ano o que 

equivale a US$1261 dólares de prejuízo (ABALLEA S et al., 2013; BLOSTEIN et al., 

2017). Os custos de diagnóstico e tratamento adequados somados aos prejuízos 

relacionados a perda de produtividade podem chegar a US$1 bilhão de dólares 

anualmente nos Estados Unidos. A quantidade de prescrições de antifúngicos para tratar 

CVV vem aumentando substancialmente desde a década de 80 (SOBEL, 2007). No 
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mercado estão disponíveis diversas formas farmacêuticas de medicamentos 

(comprimidos, cápsulas, cremes, géis e etc.) empregados no tratamento da CVV. Os azóis 

tópicos e de via oral tem posição de destaque na preferência no tratamento da CVV. 

Grande parte das vendas de fluconazol (US$ 242 milhões em 2013) e itraconazol 

(US$350 milhões em 2011) no mundo são destinadas ao tratamento da CVV (BLOSTEIN 

et al., 2017; DENNING et al., 2018). 

 

2.2 Candida albicans  

 

A Candida é um micro-organismo eucarioto com excelente habilidade de 

adaptação a diversos ambientes. Essa singularidade permite a esse fungo a capacidade de 

manter-se como comensal no hospedeiro ou se converter em um agente patogênico. Sob 

a  influência do ambiente em que se encontra e de fatores intrínsecos, a Candida pode 

sofrer modificações na sua morfologia e transitar entre as formas leveduriforme e 

filamentosa (Figura 1), conferindo um dimorfismo morfológico aos fungos deste gênero 

(CHANDRA et al., 2001; WANG, 2009; HARRIOTT et al., 2010). A transição 

morfológica da forma leveduriforme para filamentosa é um dos principais fatores de 

patogenicidade atribuídos à Candida (CASSONE, 2015; JABRA-RIZK et al., 2016). 

 

 
Figura 1. Morfologias distintas de C. albicans. Leveduras (A), pseudohifa (B) e hifa(C). 

Fonte: Adaptado de (CORREIA et al., 2019). 
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Dos fungos do gênero Candida a espécie C. albicans é a mais frequentemente 

detectada em seres humanos (DA SILVA DANTAS et al., 2016). Apesar de ser um micro-

organismo comensal e fazer parte da microbiota humana, as espécies de Candida são 

responsáveis por cerca de 250.000 a 400.000 mortes anualmente no mundo, 

caracterizando-o como um agente oportunista clássico. Todos os anos 100 milhões de 

casos de vaginite são atribuídos a infecções por Candida (MCCARTY; PAPPAS, 2016). 

Presume-se que 50% da população mundial abrigam estes fungos na condição de 

comensal, mantida sob controle pelo sistema imune e a microbiota do hospedeiro (GOW; 

HUBE, 2012). 

A C. albicans pode desenvolver-se em diferentes nichos do hospedeiro (pele, 

mucosa oral, trato genital e intestino) sem provocar doença. Entretanto, as infecções por 

C. albicans são corriqueiras nas superfícies de mucosas mesmo em indivíduos hígidos. 

Em indivíduos imunocomprometidos as infecções por Candida são potencialmente fatais 

(GOW; HUBE, 2012; DA SILVA DANTAS et al., 2016). 

Atualmente, é amplamente aceito que a C. albicans no seu estado de 

comensalismo é inofensiva ao hospedeiro (SCADUTO; BENNETT, 2015). Entretanto, 

estudos indicam que essa relação de comensalismo é fortemente regulada pelos 

mecanismos de defesa e também pelas estratégias de evasão do fungo, e que 

continuamente ou transitoriamente a Candida sp. esteja interagindo com o sistema imune 

do hospedeiro. Isto indica que a C. albicans não só tenha se adaptado ao longo do tempo 

para sobreviver nas mucosas, mas também na tentativa de se sobressair em relação ao 

sistema imune do hospedeiro. Da mesma maneira, o ser humano evoluiu para conseguir 

resistir às infecções fúngicas, de maneira que, o estado de equilíbrio foi conseguido com 

o comensalismo (BRIAN MOCHON et al., 2010). 

O sucesso da C. albicans como patógeno se deve substancialmente à sua 

capacidade de adaptação a diferentes nichos do hospedeiro (BROWN et al., 2014a). A 

plasticidade do metabolismo de C. albicans contribui para o surgimento de vários fatores 

de virulência (MIRAMÓN; LORENZ, 2017), tais como (ENE et al., 2012a) a capacidade 

de transição de levedura para hifa (LAN et al., 2002), formação de biofilme, produção de 

moléculas de adesão (ENE et al., 2012) e a habilidade de remodelação da parede celular 

(ENE et al., 2012; LEWIS et al., 2012; BROWN et al., 2014b; HALL, 2015). 

A parede celular é uma organela vital para os fungos, portanto sendo indispensável 

para a sua viabilidade (HALL; NOVERR, 2017). A composição do esqueleto da parede 

celular da maior parte dos fungos patogênicos, englobando C. albicans, está alicerçado 
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numa estrutura central de β- (1,3) - glucano ligado covalentemente a β- (1,6) - glucano e 

quitina (POULAIN; JOUAULT, 2004). Em relação as proteínas de parede celular em C. 

albicans, as essenciais são as proteínas de parede celular dependentes de âncora de 

glicosilfosfatidilinositol (GPI, GPI-CWPs), que estão conectadas por meio de um 

remanescente de GPI a β- (1,3) – glucano ou quitina por um ligante de β- (1,6) – glucano 

altamente ramificado (NETEA et al., 2008).  

A maior parte das proteínas de parede celular dependentes de âncora (CWPs) tem 

uma conformação semelhante a um “pirulito”, onde o domínio globular está voltado para 

a parte externa da célula e o domínio similar a um bastão de polipeptídeo abundante em 

serina e treonina está fixado na parede celular por cadeias laterais de manana ligadas em 

oxigênio. As estruturas de manana determinam muitos dos sorotipos de Candida spp. 

(NETEA et al., 2008). A parede celular da C. albicans é extremamente imunogênica 

devido a sua composição rica em manoproteínas, mananas, β-glucanas e quitina 

(KIYOURA; TAMAI, 2015).  

 

2.2.1 Mecanismos de virulência e resposta imune na CVV 

 

A defesa contra C. albicans envolve tanto a resposta imune inata quanto a 

adaptativa na tentativa de eliminar a infecção. A resposta imune contra a C. albicans tem 

início com o reconhecimento físico do fungo na mucosa do hospedeiro por meio da 

interação de receptores de reconhecimento de padrão epitelial (PRRs) em conjunto com 

os padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs). As principais famílias de PRRs 

conhecidas são os receptores Toll-like (TLRs), receptores de lectina do tipo C (CLRs) e 

os receptores ricos em leucina do domínio de ligação a nucleotídeos (NLRs). Já os 

PAMPs fundamentais relativos à C. albicans se baseiam nas estruturas que compõe a 

parede celular do fungo, tais como as manoproteínas, mananas e β-glucanos (NAGLIK; 

RICHARDSON; MOYES, 2014).  

Apesar de tanto a forma leveduriforme e filamentosa conseguirem aderir à 

mucosa, apenas a hifa consegue penetrar o epitélio, por meio da secreção de fosfolipases, 

causando danos a mucosa local. A C. albicans dispõe de dois mecanismos de invasão 

distintos para se difundir no epitélio, esses artifícios são a endocitose mediada por 

receptor e a penetração ativa. A endocitose da hifa é estimulada pelo reconhecimento de 

invasinas fúngicas por intermédio do epitélio (RICHARDSON et al., 2018). Duas 

invasinas fúngicas são cruciais no processo de internalização do fungo que são as adesinas 
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Als3p e Ssa1p e o seu reconhecimento se dá por meio do receptor E-caderina expressa no 

epitélio (PHAN et al., 2007; SUN et al., 2010). A interação dessas invasinas fúngicas com 

a E-caderina muda a conformação do receptor levando a formação de pseudópodes que 

envolvem o fungo promovendo a sua entrada na célula epitelial (MORENO-RUIZ et al., 

2009). 

A penetração ativa é um recurso utilizado pela C. albicans quando a mucosa não 

consegue internalizar a célula fúngica. Sendo assim, o sucesso da penetração fúngica 

depende de várias habilidades e atributos da C. albicans, tais como a pressão de 

turgescência, avanço físico da hifa e secreção de enzimas hidrolíticas (PARK et al., 2005). 

É sabido que as hifas secretam duas enzimas hidrolíticas importantes que são as proteases 

aspárticas Sap2p e Sap5p que degradam mucina e E-caderina respectivamente, facilitando 

o processo de penetração do fungo (SUI; YAN; JIANG, 2017). Apesar desses auxílios, 

não está totalmente elucidado como as proteínas fúngicas participam dos processos 

bioquímicos e moleculares que ocorrem durante o processo de penetração ativa no tecido 

(COLINA et al., 1996; VILLAR et al., 2007).  

Nas infecções por C. albicans é comum o encontro de lesões do epitélio 

superficial. Esses danos a mucosa vaginal são provocados pela toxina peptídica anfipática 

chamada candidalisina produzida pelo fungo. A candidalisina se intercala na membrana 

plasmática levando à sua desestruturação, o que propicia o influxo de cálcio e 

extravasamento do conteúdo celular (MOYES et al., 2016).  

O reconhecimento da candidalisina ocorre por meio do epitélio, e esse 

reconhecimento estimula a imunidade da mucosa, por intermédio da sinalização MAPK, 

que ativa as vias p38 e ERK1/2 que por fim ativam o fator de transcrição AP-1 c-Fos e 

MAPK fosfatase 1 (MKP1), respectivamente. Essa cascata de sinalização tem por 

objetivo alertar o hospedeiro para o processo de transição de levedura para hifa invasora 

produtora de toxinas. Essa toxina tem finalidade dupla dependente da concentração: em 

concentrações baixas provocam a liberação de citocinas pró-inflamatórias sem danos ao 

epitélio, enquanto concentrações elevadas estimulam respostas pró-inflamatórias com 

danos graves à mucosa (WHIBLEY; GAFFEN, 2015).  

Várias substâncias contribuem para o recrutamento de neutrófilos após graves 

injúrias à mucosa, entre elas se destacam as alarminas. As alarminas são proteínas 

endógenas produzidas após lesões aos tecidos. As alarminas S100A8 e S100A9 estão 

presentes na mucosa oral e vaginal quando há infecção por C. albicans auxiliando no 

processo de quimiotaxia de neutrófilos para o local da infecção. Além das alarminas, as 
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citocinas também são essenciais ao estímulo e regulação da defesa promovida pelo 

sistema imune inato contra C. albicans. Dentre essas citocinas a IL-1 é fundamental na 

indução de anticorpos anti-C. albicans efetivos e no recrutamento de neutrófilos 

(ALTMEIER et al., 2016).  

Outra citocina muito importante na imunidade antifúngica da mucosa é a IL-17 

que é produzida por diversas células do sistema imune. A IL-17 apresenta múltiplas 

isoformas com funções variadas, dentre essas isoformas se destacam a IL-17A e a IL-17F 

por serem críticas na imunidade antifúngica por induzirem o recrutamento de neutrófilos, 

secreção de citocinas ativadoras de neutrófilos e a produção de peptídeos antimicrobianos 

(CONTI et al., 2009; HUPPLER et al., 2015).  

O reconhecimento e a apresentação de antígenos pelas células dendríticas (DC) é 

a conexão que une a resposta imune inata com a adaptativa. Uma vez recrutada para o 

local de infecção o reconhecimento da C. albicans pela DC se dá por meio dos PRRs e 

pelos PAMPs (NETEA; MARÓDI, 2010). Uma vez identificada a presença das células 

fúngicas pelas DCs, elas são fagocitadas e processadas para produzir um peptídeo 

antigênico que será apresentado via complexo principal de histocompatibilidade classe II 

(MHC II) para os linfócitos T de memória e posteriormente para os linfócitos T naive 

(NEWMAN; HOLLY, 2001).  

A ativação das DCs pode desencadear diferentes tipos de resposta imune. A 

apresentação de antígenos feita pelas células de Langerhans induz uma resposta Th17, 

mas em contrapartida inibe uma resposta de linfócitos T CD8
+
 citotóxicos (CTL). Já as 

DCs dérmicas langerina
+
 induz uma resposta Th1 e por CTL e suprime a resposta Th17 

(IGYÁRTÓ et al., 2011). Para que haja uma indução de resposta imune por CTL o 

antígeno tem que ser apresentado via complexo principal de histocompatibilidade classe 

I (MHC I) aos linfócitos T CD8
+
. Portanto, populações distintas de DCs podem guiar o 

tipo de resposta imune adaptativa contra C. albicans (RICHARDSON; MOYES, 2015).  

Sabe-se que tanto as células T CD4
+
 (células T helper) quanto as T CD8

+
 (CTL) 

são ativadas mediante apresentação dos antígenos pelas DCs. Apesar de que os CTLs 

inibem o crescimento das hifas, o recurso crucial da resposta imune adaptativa 

desencadeado pelas DCs é a apresentação do antígeno fúngico às células T CD4
+
 levando 

a uma resposta T helper (Th). E essa resposta de células Th CD4
+
 é específica à infecção 

por C. albicans em mucosas.  Existem quatro tipos de células Th (Th1, Th2, Th17 e Treg) 

e a definição de qual subconjunto irá prevalecer em relação aos demais é determinada 
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pelas citocinas e pelo microambiente em que o antígeno é apresentado pelas DCs às 

células T CD4
+
. O caminho que essa diferenciação das células Th toma tem grande 

influência no tipo de resposta adaptativa. As respostas Th1 e Th17 são eficazes no 

combate à infecção, em contrapartida a resposta Th2 é bastante favorável ao 

desenvolvimento do fungo (WÄCHTLER et al., 2012).  

 

2.2.2 Tratamento da CVV 

 

O tratamento da CVV é baseado de acordo com o histórico e no diagnóstico 

laboratorial de cada paciente. Atualmente, existem diferentes antifúngicos disponíveis no 

mercado em diferentes formas farmacêuticas (comprimidos, cremes, loções e 

supositórios) que são eficazes contra a Candida. Esses fármacos pertencem a dois grandes 

grupos como os poliênicos e azólicos, que agem na membrana celular, e as 

equinocandinas, que atuam na parede celular fúngica (Figura 2) (COLOMBO et al., 

2013). 

 

 

Figura 2.Vias bioquímicas dos mecanismos de ação dos principais antifúngicos. 

Fonte: adaptado de Campoy 2016. 
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Dentre os agentes poliênicos, estão a nistatina e a anfotericina B (AmB), são 

antifúngicos naturais produzidos por bactérias aeróbias (Streptomyces noursey e 

Streptomyces nodosus, respectivamente). A nistatina é indicada para infecções 

superficiais provocadas por Candida, e a AmB é reservada para as formas graves e 

invasivas de candidíase. Os mecanismos de ação dos dois fármacos se baseiam na 

interação com os componentes esteroides das membranas celulares, levando a sua 

ruptura. Ambos são potencialmente tóxicos, pois podem também interagir com o 

colesterol das membranas celulares humanas. Outrora, foi lançado no mercado para uso 

clínico a anfotericina B em uma formulação lipossomal que apresenta uma menor 

toxicidade e maior tolerabilidade em relação a formulação convencional (BAGINSKI; 

CZUB, 2009). 

As equinocandinas são a nova geração de antifúngicos disponíveis no mercado, 

sendo constituída pela caspofungina, micafungina, anidulafungina. O mecanismo de ação 

das equinocandinas se baseiam na inibição do complexo enzimático β-1,3-D-glucano 

sintase, impedindo a síntese da parede celular. Por agirem seletivamente sobre uma 

estrutura existente apenas na célula fúngica, as equinocandinas são seguras e bem 

toleradas pelos pacientes. As equinocandinas exibem um efeito fungicida e sua 

administração é exclusivamente por via parenteral, inviabilizando assim o seu uso tópico 

na CVV (SUCHER; CHAHINE; BALCER, 2009). O desenvolvimento de uma nova 

formulação de equinocandina, a CD101 tem apresentado bons resultados em relação a 

estabilidade e solubilidade para uso tópico, podendo futuramente ser empregada no 

tratamento da CVV (BOIKOV et al., 2017). 

Os antifúngicos azólicos, classe da qual o fluconazol faz parte, são bastante 

utilizados na rotina clínica devido a sua seletividade ao bloquear a enzima 14-α-

demetilase (14DM). Em consequência disso, ocorrerá a inibição da síntese do ergosterol 

a partir do precursor lanosterol. O ergosterol é um esteroide essencial para a célula 

fúngica, pois participa da formação da membrana plasmática do fungo. De modo geral, 

os azois apresentam ação fungistática, baixa toxicidade, mas, em contrapartida são 

relatados muitos mecanismos de resistência à essa classe de fármacos (EMAMI et al., 

2019). 

O fluconazol (Figura 3) possui características físico-químicas que o torna bastante 

útil na prática clínica. Devido a sua característica polar (log P 0,58) e boa solubilidade 

em água (1,39 mg/mL) pode ser administrado tanto pela via oral quanto intravenosa. Sua 

eliminação é feita em grande parte pelos rins e a taxa de depuração renal é baixa, fazendo 
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com que o tempo de meia vida seja prolongado (30 horas), propício para a administração 

uma vez ao dia (PEREIRA, 2007).  

 

 
Figura 3.Representação química do fluconazol. 

Fonte: adaptado de Sigma-Aldrich. 
 

2.2.3 Resistência aos antifúngicos 

 

Os antifúngicos da classe dos azóis são amplamente empregados no tratamento de 

diversas infecções fúngicas sejam elas superficiais ou disseminadas. O uso 

indiscriminado ao longo do tempo exerceu importante pressão seletiva sobre os fungos 

do gênero Candida favorecendo a emergência de cepas resistentes (LUPETTI et al., 2002; 

SHAPIRO; ROBBINS; COWEN, 2011). Os principais mecanismos de resistência 

atribuídos à Candida são mutações pontuais no gene ERG 11 (Ergostherol biosynthesis 

gene 11), a superexpressão de ERG 11, a superexpressão de bombas de efluxo na 

membrana e a formação de biofilme (NOËL, 2012). 

A enzima 14DM é o principal alvo dos azóis, pois participa da biossíntese do 

ergosterol que é o principal lipídeo que compõe a membrana das células fúngicas. Além 

do mais, a enzima 14DM faz parte da família do citocromo P450 (CYP450) mais 

precisamente sendo uma hemoproteína que possui um átomo de ferro em seu grupo 

prostético. Essa característica faz com que a enzima 14DM seja fundamental nos 

processos enzimáticos e de oxirredução (WANG et al., 2015). 

Uma vez que, os antifúngicos azólicos bloqueiam a enzima 14DM responsável 

pela desmetilação do lanosterol, como consequência os níveis de ergosterol se tornam 

críticos para a manutenção da homeostase fisiológica das células fúngicas. Outro efeito 

dos azois é o acúmulo de esteróis metilados que são tóxicos para a Candida (GRAY et 

al., 2012). Outro efeito inibitório dos azois sobre a Candida sp. está relacionado a inibição 
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da atividade da citocromo C oxidase e peroxidase, provocando a interrupção da 

transferência de elétrons na cadeia respiratória e consequentemente diminuição da 

produção de ATP e o acúmulo de espécies reativas de oxigênio (EROs) (FRANÇOIS et 

al., 2006; VANDENBOSCH et al., 2010).  

Um dos principais mecanismos de resistência conhecidos em fungos do gênero 

Candida são as mutações pontuais no gene ERG 11. Essas mutações consistem em 

substituições de alguns aminoácidos que compõe a enzima 14DM levando à menor 

interação entre o fluconazol e a enzima, reduzindo assim a eficácia do fármaco (REVIE 

et al., 2018). Outro mecanismo de resistência inerente às cepas de Candida é a 

superexpressão do gene ERG 11, o aumento da expressão desse gene ocorre em resposta 

à exposição do fungo ao fluconazol. A expressão elevada do gene ERG 11 leva à aumento 

substancial na quantidade da enzima 14DM e consequentemente haverá uma necessidade 

maior de fluconazol para inibir a atividade enzimática do fungo (SANGLARD; ODDS, 

2002). 

A diminuição da quantidade de fármaco que chega ao meio intracelular consiste 

em um dos principais mecanismos indutores de resistência descritos para o gênero 

Candida. Estudos recentes demonstram que a Candida dispõe de transportadores de 

membrana que por meio de transporte ativo conduzem o fármaco para fora da célula 

fúngica. Esse efluxo aumentado do fármaco é promovido pela superexpressão de genes 

que codificam proteínas de transporte de membrana (BERKOW; LOCKHART, 2017). 

Os genes CDR1 e CDR2 (Candida drug resistance) pertencem à família de 

transportadores ABC (ATP Binding Cassete) e são responsáveis por codificarem duas 

proteínas transmembranares chamadas cdr1p e cdr2p, que atuam como bombas de efluxo 

dependente de trifosfato de adenosina (ATP). O gene MDR1 (multidrug resistance) 

codifica um transportador que pertence à família Major Facilitator superfamily (MFS), 

esse transportador é uma proteína que compreende doze extensões transmembrana que 

utiliza o gradiente de prótons ao longo da membrana como força motriz para o transporte 

de fosfolipídios e fármacos (TSAO; RAHKHOODAEE; RAYMOND, 2009). 

Recentemente, o gene FLU1 (Fluconazole resistance 1) homólogo ao MDR1 foi 

identificado em algumas cepas de Candida mediando a resistência ao fluconazol, pelo 

mesmo mecanismo de ação já descrito para a proteína derivada do gene MDR1 (JHA; 

KUMAR, 2016). 

O desenvolvimento de altos níveis de resistência aos antifúngicos, em especial aos 

azólicos, é uma característica acentuada observada em  biofilmes compostos por fungos 
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do gênero Candida. Esse alto nível de resistência aos azois é reflexo de alguns aspectos 

relacionados ao metabolismo do biofilme. Dentre esses aspectos, se destacam a 

capacidade das células maduras de biofilme sobreviverem com baixos níveis de esterol 

em associação com elevados níveis de enzimas biossintéticas em relação às células que 

não estão no biofilme, favorecendo a resistência ao azol (FINKEL; MITCHELL, 2011). 

Outro mecanismo muito importante é a expressão precoce de genes relacionados 

às bombas de efluxo de azois CDR1, CDR2 e MDR1 durante a formação do biofilme, 

colaborando para a resistência aos azois em sua totalidade. E por fim, o β-1,3 glucano que 

compõe a matriz do biofilme tem a capacidade de se ligar e sequestrar os antifúngicos 

azólicos. Este fenômeno foi demonstrado em um estudo prévio, onde o biofilme formado 

por uma cepa de C. albicans na qual a sua capacidade de sintetizar o β-1,3 glucano era 

reduzida, a sensibilidade ao tratamento aumentou drasticamente, indicando assim que o 

mecanismo de sequestro do fármaco por meio do β-1,3 glucano é um dos principais 

indutores no processo de resistência aos azois em biofilme de C. albicans 

(MORSCHHÄUSER et al., 2007). 

 

2.3 Óleos essenciais - uma alternativa à resistência aos antifúngicos  
 

Atualmente os óleos essenciais (OEs) são uma das matérias-primas mais utilizadas 

na indústria (TEIXEIRA et al., 2013). É comum a utilização dos OEs principalmente 

como aromatizantes em produtos alimentícios, bebidas, cosméticos, perfumaria e na 

indústria farmacêutica. Estima-se que cerca de 3000 OEs foram obtidos a partir de 2000 

espécies de plantas, sendo que 300 tem importância comercial. A produção mundial de 

OE é de aproximadamente 60.000 toneladas por ano, com um faturamento de US$ 700 

milhões de dólares (RAUT; KARUPPAYIL, 2014). 

Muitos fatores podem influenciar a composição química dos OEs, como por 

exemplo, a variação genética, ecótipos, nutrição da planta, aplicação de fertilizantes 

localização geográfica, clima, variações sazonais, estresse durante o crescimento ou 

maturidade e os processos de secagem e armazenamento pós-colheita (FORNARI et al., 

2012). Além do mais, o material vegetal utilizado e o método de extração podem definir 

o rendimento e a composição de um OE (HUSSAIN et al., 2008). 

Os OEs são misturas complexas de compostos de baixo peso molecular, e 

geralmente são extraídos pelos métodos de destilação a vapor, hidrodestilação ou extração 

com solvente orgânico, apesar de que em escala comercial a destilação a vapor tem 
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posição de destaque (MASANGO, 2005). Cerca de 20 a 100 metabólitos secundários de 

diferentes  classes químicas podem constituir um OE, embora os monoterpenos, 

sesquiterpenos e derivados oxigenados sejam os mais comuns na composição dos OEs 

(DJILANI; DICKO, 2012). Em algumas ocasiões a bioatividade de um OE é determinada 

por um ou dois componentes principais, mas, às vezes, a eficácia absoluta é atribuída ao 

conjunto de moléculas que o compõe (BAKKALI et al., 2008). 

É sabido que os produtos naturais são excelentes fontes de novas moléculas 

terapêuticas. Essa riqueza em potencial e o surgimento de cepas de patógenos resistentes, 

o aumento da população imunocomprometida e a limitação dos fármacos disponíveis 

despertam grande interesse da comunidade científica na tentativa de caracterizar novos 

agentes antibacterianos, antifúngicos, antivirais, antiprotozários, antimutagênicos, 

antitumorais, antioxidantes, anti-inflamatórios e imunomoduladores (PERUMAL 

SAMY; GOPALAKRISHNAKONE, 2010). 

O tratamento de micoses vem se tornando uma missão desafiadora devido às 

poucas opções terapêuticas eficazes, o surgimento de cepas resistentes e os eventuais 

casos de toxicidade. Com os crescentes relatos de resistência se intensificou a busca por 

novos agentes, menos tóxicos e mais eficazes para combater infecções fúngicas 

(SHREAZ et al., 2016). Diante disso, os efeitos antimicóticos de diferentes OEs vem 

sendo estudados ao longo dos anos, e vários fungos patogênicos e não patogênicos tem 

se mostrado susceptíveis a esses compostos naturais. A eficácia da atividade antifúngica 

dos OEs varia conforme os mecanismos de ação e o perfil de susceptibilidade das espécies 

fúngicas (ZIDA et al., 2017).  

Diversos OEs já se mostraram eficazes em inibir in vitro espécies de Candida, 

como por exemplo, os OEs derivados de capim-limão (Cymbopogon citratus L.) (IRKIN; 

KORUKLUOGLU, 2009), erva-cidreira (Melissa officinalis L.) (MIMICA-DUKIC et al., 

2004), árvore do chá (Melaleuca alternifólia) (RILEY; CARSON; HAMMER, 2006), 

gerânio (Pelargonium sp.) (ZORE et al., 2011), lavanda (Lavandula spp.) e canela 

(Cinnamomum spp.) (YING et al., 2019). 

Nas últimas décadas, o composto trans-cinamaldeído presente no OE de canela 

tem chamado a atenção por demonstrar ser um ativo inibidor do crescimento bacteriano, 

de leveduras e fungos filamentosos (TAGUCHI et al., 2010). Os efeitos inibitórios são 

resultantes da inibição da atividade das ATPases (SHREAZ et al., 2016), biossíntese da 

parede celular (BANG et al., 2005) e da desestruturação da membrana (SHREAZ et al., 

2013). 
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O trans-cinamaldeído é um óleo amarelado com um odor de canela e sabor 

adocicado, extraído da casca de árvores do gênero Cinnamomum. Existem 

aproximadamente 250 espécies de plantas pertencentes ao gênero Cinnamomum, 

distribuídas por todo o mundo. As espécies mais comuns são C. cassia e C. verum 

(MOLLAZADEH; HOSSEINZADEH, 2016; TEWARI, 2017). Os OEs de canela contêm 

majoritariamente cinamaldeído, ácido cinâmico, cinamato, trans-cinamaldeído, eugenol 

e acetato de cinamila (TUNG et al., 2008). 

O cinamaldeído foi isolado pela primeira vez em 1834 por Andre Dumas e Peligot 

e em 1854 foi produzido por síntese química. O cinamaldeído possui massa molecular 

inferior a 500 Da, valor de pKa de -4,44, log P (coeficiente de partição) de 1,98, área de 

superfície polar (2D) de 17,07 Å2, área de superfície molecular (3D) de 194,04 Å3, 

polarizabilidade molecular de 15,78, doadores de ligações de hidrogênio, um receptor de 

ligação de hidrogênio e refratividade molar de 42,13 (Figura 4) (SHREAZ et al., 2016). 

 

 
Figura 4. Representação química do trans-cinamaldeído. 

Fonte: adaptado de Sigma-Aldrich. 
 

O trans-cinamaldeído vem demonstrando resultados animadores como 

antifúngico. Um estudo recente revelou que a inibição da formação do biofilme por C. 

albicans no tratamento com o trans-cinamaldeído foi alcançado com uma concentração 

inibitória mínima (CIM) de 0,5mg/mL e a transição de levedura para hifa foi inibida com 

um CIM de 0,031 mg/mL. Em outro estudo conduzido com o cinamaldeído foram 

avaliados os efeitos in vitro contra dezoito cepas de Candida resistentes ao fluconazol e 

os valores do CIM para o cinamaldeído variaram entre 100 e 500 µg/mL (RAUT et al., 

2014). 

Estudos também vem observando os impactos do trans-cinamaldeído frente aos 

fatores de patogenicidade de C. albicans. Em uma destas investigações observou-se a 
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redução na produção de proteinases e fosfolipases em 33 e 28%, respectivamente em 

isolados de candidíase oral. Na condução do mesmo estudo foi constatada a redução na 

transição de levedura para hifa de 51% em isolados de C. albicans padrão e de 43% em 

isolados orais (SHREAZ et al., 2012). 

Em diversas investigações o trans-cinamaldeído vem demostrando um 

desempenho superior aos antifúngicos convencionais. Em ensaios que empregam o uso 

de difusão em discos, os halos de inibição do trans-cinamaldeído são maiores do que as 

zonas dos grupos fluconazol e nistatina (RAHEMI et al., 2015). Em comparação com o 

fluconazol e a AmB, o trans-cinamaldeído foi mais eficaz ao inibir cepas resistentes de 

C. albicans a estes fármacos com CIM50 variando entre 90 e 100 µg/mL. Este achado 

sugere que o trans-cinamaldeído pode ser utilizado sozinho ou em associação com 

fluconazol e AmB, contra cepas multirresistentes de Candida (KHAN; MALIK; 

AHMAD, 2012). 

 

2.4 Nanotecnologia 

 

Nanociências e nanotecnologias envolvem o estudo e a aplicação de materiais  na 

escala nanométrica. De modo geral, pode-se estabelecer que o objetivo da nanomedicina 

seja definido como o monitoramento abrangente, controle, construção, reparação, defesa 

e melhoria dos sistemas biológicos humano, a partir do nível molecular aplicando 

dispositivos de engenharia e nanoestruturas, alcançando melhorias em relação a saúde 

(BOISSEAU; LOUBATON, 2011). Nesse cenário, se enquadram na nanoescala objetos 

ou componentes ativos com tamanho aproximado de até 300 nanômetros, ideal para 

aplicações biológicas, que podem ser incluídos em um microdispositivo ou ambiente 

biológico. Portanto, o foco se concentra na avaliação das interações que ocorrem dentro 

de um dispositivo maior ou em um sistema celular (AMARAL et al., 2019). 

Nas últimas décadas o uso da nanotecnologia vem crescendo em diversos setores 

científicos e industriais. Na área biomédica essa tecnologia é aplicada principalmente na 

entrega de fármacos à sítios alvo, melhora da solubilidade e estabilidade de diversos 

compostos, redução da toxicidade provocados por medicamentos e no diagnóstico de 

doenças (COUKELL; BROGDEN, 1998; HIEMENZ; WALSH, 1998; OLSON et al., 

2008).  

Atualmente, existem diversas formas e estruturas de partículas, cuja característica 

comum é o tamanho em nanoescala. Nesse grupo de nanopartículas estão as micelas, 
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dendrímeros, lipossomas, nanoemulsões e nanopartículas poliméricas (Figura 5). Os 

fármacos ou outros compostos podem ser incorporados a essas estruturas por meio da 

encapsulação, ligação covalente ou adsorção (MOGHIMI; HUNTER; MURRAY, 2005).  

 

 

Figura 5. Principais tipos de nanopartículas utilizadas para a entrega de 

antifúngicos. Fonte: adaptado de Souza 2017. 

 

As micelas poliméricas são nanoestruturas constituídas pela autoagregação de 

copolímeros anfifílicos acima da concentração micelar crítica (BISWAS et al., 2016). As 

micelas possuem sua estrutura disposta na forma de um núcleo composto pelos segmentos 

hidrofóbicos do copolímero e a região da coroa constituída pelos segmentos hidrofílicos 

(SOSNIK; MENAKER RASKIN, 2015). Os copolímeros mais utilizados na síntese de 

micelas são o poli (óxido de etileno) (PEO), quitosana (CS), poli (N-vinil pirrolidona) 

(PVP), poli (Nisopropilacrilamida) (pNIPAAm), poli (óxido de propileno) (PPO), poli 

(L-lactídeo) (PLA), poli-ƹ-caprolactona (PCL), poli (ácido lactido-co-glicólico) (PLGA), 

poli (β-aminoésteres), poliaminoácidos como poli (L-histidina) (pHis), poli (ácido L-

aspártico) (pAsp) e lipídios como dioleoil (fosfatidiletanolamina) (DOPE), distearoil 

(fosfatidiletanolamina) (DSPE) (JHAVERI; TORCHILIN, 2014). Na atualidade, as 

principais aplicações das micelas poliméricas são a entrega de antifúngicos e 

antibacterianos, no tratamento do câncer e delivery de material genético (DNA e RNA) 

(DIAS et al., 2020; SHARMA et al., 2017). 

As nanopartículas poliméricas (NP), nas últimas décadas vem transformando 

consideravelmente o campo da administração de medicamentos. Na atualidade, diversas 
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formulações já estão disponíveis para uso clínico e muitas outras estão em processo de 

desenvolvimento ou aguardando aprovação dos órgãos de regulação em saúde para serem 

disponibilizadas comercialmente (EL-SAY; EL-SAWY, 2017). O sucesso das 

nanopartículas poliméricas se deve principalmente às suas características, que podem ser 

a redução dos efeitos colaterais, diminuição da toxicidade, melhora da solubilidade e 

estabilidade, proteção dos fármacos contra a degradação por enzimas e por fatores 

ambientais como luz e oxigênio. A arquitetura das nanopartículas sofre influência de 

acordo com o método de preparação, sendo então, classificadas em nanoesferas ou 

nanocápsulas (Figura 6) (KUMARI; YADAV; YADAV, 2010). 

As nanocápsulas são partículas do tipo coloidal onde o núcleo é líquido ou 

semissólido, cercado por um envoltório polimérico. O núcleo habitualmente é constituído 

por um solvente lipídico onde o fármaco ou composto bioativo é retido (MORA-

HUERTAS; FESSI; ELAISSARI, 2010). Já as nanoesferas são partículas sólidas onde a 

matriz é do tipo coloidal no qual os fármacos podem estar na superfície ou entremeado 

na matriz polimérica da nanopartícula (POURGHOLI et al., 2016).  

 

 

Figura 6. Representação da estrutura de uma nanocápsula e nanoesfera. Fonte: 

adaptado de Swant 2017. 

 

As nanoesferas e nanocápsulas podem ser preparadas tanto com polímeros 

sintéticos quanto de origem natural. Os polímeros sintéticos mais empregados nas 

preparações são PLA, PLGA, PCL e PACA. Já os de origem natural, os mais aplicados 

são quitosana, alginato e colágeno (WANG; NIU; CHEN, 2014). Essas nanopartículas 

podem ser administradas por via parenteral, oral, tópica, nasal, ocular e pulmonar. As 

nanoesferas e nanocápsulas são capazes de carrear antifúngicos visando um controle da 

liberação sua liberação, diminuição dos efeitos colaterais indesejados e melhorando a 

solubilidade (AHMAD et al., 2010). 
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Vários métodos são empregados na preparação de nanopartículas, sendo a escolha 

do método dependente de alguns fatores, como o tamanho final desejado para a partícula, 

estabilidade, perfil de liberação e dos níveis de toxicidade da partícula formada 

(AGNIHOTRI; MALLIKARJUNA; AMINABHAVI, 2004). Os métodos de preparação 

mais utilizados são a reticulação de emulsão, coacervação/ precipitação, secagem por 

pulverização (spry-drying), método de coalescência em gotículas de emulsão, método 

micelar reverso e a gelificação iônica (PINTO REIS et al., 2006).   

A gelificação iônica é um dos métodos mais aplicados na preparação de 

nanopartículas, especialmente aquelas formadas a partir de  polímeros de origem natural, 

como a quitosana, pois é um método de boa reprodutibilidade, não carece de agentes 

reticulantes tóxicos para a estabilização, além de permitir a preparação dos sistemas 

nanoestruturados em meio aquoso (BUGNICOURT; LADAVIÈRE, 2016). A gelificação 

iônica é baseada na complexação eletrostática entre os sítios catiônicos da quitosana com 

os aniônicos do agente reticulante. O tripolifosfato de sódio (TPP) é o agente reticulante 

mais usado e relatado na literatura para a técnica de gelificação iônica (THANDAPANI 

et al., 2017).   

O interesse comercial em biomateriais de origem natural vem crescendo ao longo 

dos anos, principalmente para serem utilizados na síntese de nanopartículas poliméricas 

(HEJJAJI; SMITH; MORRIS, 2018). A CS surge como uma interessante opção, pois 

atende requisitos básicos para aplicações na nanomedicina. A CS é o segundo polímero 

mais abundante no mundo, atrás apenas da celulose, obtido pela N-desacetilação parcial 

da quitina (figura 7). A CS não apresenta toxicidade, sendo biocompatível, biodegradável 

e mucoadesiva. 

 

 
Figura 7. Representação química dos monômeros de quitosana. Fonte: adaptado de 

Wang et al., 2011. 
 

Por ser um polissacarídeo catiônico, sofre facilmente reticulação com o 

tripolifosfato de sódio (TPP) para formar nanopartículas de quitosana (CSNPs) (Figura 

8) (DE PINHO NEVES et al., 2014).  
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Figura 8. Representação da ligação entre os monômeros de quitosana e o agente 

reticulante TPP. Fonte: adaptado de Gierszewska et al., 2018. 

 

O método mais simples e mais utilizado para produzir CSNPs é a técnica de 

gelificação ionotrópica. Essa técnica permite preparar nanopartículas com tamanhos e 

propriedades aplicáveis em sistemas biológicos e com um carregamento adequado do 

fármaco desejado. Devido a sua carga catiônica as CSNPs conseguem aderir as mucosas 

e interagir com a mucina de maneira estável conferindo uma mucoadesividade ao sistema 

nanoestruturado (SILVA et al., 2017).  

Com a redução sistemática do arsenal de antifúngicos disponíveis para uso clínico, 

devido aos variados mecanismos de resistência, além de certas limitações como 

toxicidade e interações medicamentosas, a indústria farmacêutica vem apostando em 

nanoformulações que contenham antifúngicos, principalmente da classe dos polienos e 

azólicos. A encapsulação destes antifúngicos em CSNPs apresenta diversas vantagens, 

como por exemplo o alvo direcionamento do fármaco, melhora da farmacocinética, 

diminuição dos níveis de toxicidade e proteção do fármaco contra a degradação precoce 

(SOUZA; AMARAL, 2017).  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A CVV é uma infecção fúngica que atinge milhões de mulheres mundialmente, 

tornando-se um tema de interesse de diversos grupos de pesquisas. Devido à 

sintomatologia da CVV grande parte das pacientes tem a sua qualidade de vida e 

produtividade econômica fortemente prejudicadas. Além disso, a infeção vem impondo 

importantes desafios clínicos, em virtude da elevada reincidência e resistência aos 

antifúngicos (ANDRIOLI et al., 2009). 

No Brasil, a venda de considerável  parcela dos antifúngicos é realizada sem 

prescrição médica, e o seu uso indiscriminado contribui para o aumento de casos de 

resistência. Os contínuos casos de resistência atribuídos a Candida é um fator 

preocupante para o tratamento da CVV, pois aumenta os níveis de reincidência e prolonga 

o tempo de infecção. Neste sentido, o uso de um composto natural com propriedades 

antifúngicas juntamente com o fluconazol pode promover um aumento da eficácia 

terapêutica em casos de infecções recorrentes e desenvolvimento de resistência a terapia 

convencional. 

O desenvolvimento de sistemas nanoestruturados mucoadesivos contendo 

fluconazol e trans-cinamaldeído pode ser útil como uma nova proposta de tratamento da 

CVV. A CS apresenta ação antifúngica, por agir desestruturando a membrana celular, 

além do mais por ser um polissacarídeo catiônico consegue aderir às moléculas e 

superfícies aniônicas, como as membranas celulares e a mucina no trato vulvovaginal. É 

sabido que o fluconazol é um fármaco fungistático por agir inibindo a síntese do 

ergosterol, prejudicando assim o desenvolvimento fúngico. O trans-cinamaldeído vem se 

mostrando um antifúngico de origem natural, onde os efeitos inibitórios decorrem da 

inibição das ATPases, da biossíntese da parede celular e por desestruturar a membrana 

fúngica, conferindo-lhe uma ação fungicida.  

Portanto, a hipótese desse trabalho se baseia no sinergismo dos mecanismos de 

ação entre o fluconazol e o trans-cinamaldeído, aliado as propriedades mucoadesivas da 

quitosana, o qual propiciaria um maior tempo de contato do fluconazol e o trans-

cinamaldeído na mucosa vaginal liberando o fármaco de forma lenta e sustentada.  

Espera-se que a estratégia de tratamento proposto por este trabalho seja eficaz e 

que possa servir como um modelo para o desenvolvimento de uma terapia segura e 

eficiente para a CVV que é um sério problema de saúde pública mundialmente, 
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contribuindo diretamente na prevenção de novos casos de resistência associados à CVV 

e na melhora da qualidade de vida das pacientes acometidas por esta infecção. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Preparar e caracterizar formulações nanoestruturadas mucoadesivas contendo 

fluconazol e trans-cinamaldeído coencapsulados para o tratamento tópico da CVV. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

a) Preparar nanopartículas de quitosana vazias, somente com fluconazol, apenas com 

o composto natural trans-cinamaldeído, bem como nanopartículas com ambos os ativos 

coencapsulados; 

b) Caracterizar as nanopartículas em função do tamanho médio, carga superficial, 

índice de polidispersão e morfologia por microscopia eletrônica de varredura; 

c) Determinar a eficiência de associação e a estabilidade das nanopartículas; 

d) Avaliar a citotoxicidade in vitro das nanopartículas por meio do teste de hemólise; 

e) Avaliar a citotoxicidade in vivo das nanopartículas em Galleria mellonella; 

f) Investigar a atividade antifúngica in vitro das nanoformulações em C. albicans 

ATCC10231; 

g) Comparar a atividade antifúngica das nanopartículas com o medicamento 

comercial em modelo murino da Candidíase Vulvovaginal; 

h) Investigar parâmetros histopatológicos e de migração celular no tecido vaginal 

dos animais tratados com as diferentes nanopartículas (vazia, fluconazol, trans-

cinamaldeído e coencapsulada). 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Materiais 

 

Ágar dextrose Sabouraud (Kasvi, São José dos Pinhais, Brasil); Fluconazol 98% 

de pureza (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemanha); RPMI 1640 (Roswell Park Memorial 

Institute, Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemanha); Candida albicans (Robin) Berkhout 

ATCC
®

 10231 (Manassas, VA, USA); Metanol (Hexis, Jundiai, Brasil); Trans-

cinamaldeído (padrão analítico, Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemanha); Quitosana de 

baixo peso molecular (75% de desacetilação, Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemanha); 

Tripolifosfato de sódio (TPP, Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemanha); Ácido acético 

(Dinâmica Química Contemporânea Ltda, Indaiatuba, Brasil); Hidróxido de sódio 

(NaOH, Dinâmica Química Contemporânea Ltda, Indaiatuba, Brasil). 

 

5.2 Preparação das nanopartículas coencapsuladas 

 

As NPs coencapsuladas foram produzidas pelo método de gelificação ionotrópica, 

segundo modificações no protocolo desenvolvido por Calvo et al., (1997). Primeiramente, 

foi preparada uma solução ácida composta por 0,1 mL de ácido acético glacial a 0,1M em 

9,9 mL de água Milli-Q, em seguida foram adicionados 30 mg de quitosana e submetida 

a agitação magnética por 12 horas para a sua completa dissolução, obtendo-se uma 

solução de quitosana na concentração de 3 mg/mL. O pH foi ajustado com NaOH 1M 

para 4,5, após esse processo foi adicionado por gotejamento lento 0,3 mL de fluconazol 

na concentração de 1 mg/mL a solução aquosa de quitosana. Essa solução foi mantida em 

agitação magnética branda por 5 horas ao abrigo da luz. Após esse período foram 

adicionados 4,5 mL de trans-cinamaldeído diluído em metanol na concentração de 1 

mg/mL, permanecendo por mais uma hora e meia sob agitação magnética. A solução de 

TPP foi obtida a partir da dissolução 6 mg do TPP em 8 mL de água Milli-Q, para  uma 

concentração de 0,75 mg/mL. Posteriormente, o TPP foi adicionado à solução de 

quitosana por gotejamento lento,  mantida sob agitação magnética branda por 1 hora. Ao 

final do processo, as nanopartículas em dispersão foram aliquotadas em tubos de 1,5 mL 

e centrifugadas por 40 minutos a 13.200 rotações por minuto (rpm). Após a centrifugação 

o sobrenadante foi reservado sob temperatura de refrigeração para a eficiência de 
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encapsulação e o pellet foi ressuspendido em água Milli-Q (1,5 mL) para a caracterização 

das nanopartículas de acordo com o item 5.6 (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Esquema de preparação das nanopartículas coencapsuladas. Primeiramente, a 

CS foi dissolvida em uma solução ácida, na sequência o pH da solução foi ajustada com 

NaOH 1M e foram adicionados os compostos. A solução permaneceu sob agitação 

magnética lenta para promover a complexação dos compostos com a CS, posteriormente 

o TPP foi adicionado por gotejamento lento, e a solução foi levada a agitação magnética 

lenta. Após esse processo, a dispersão foi centrifugada e o sobrenadante foi reservado 

para a eficiência de encapsulação e o pellet ressuspendido para a caracterização das 

nanopartículas. 

 

5.3 Preparação das nanopartículas de fluconazol  

 

Parte do processo de preparação das NPs de fluconazol foi semelhante ao descrito 

no item 5.2. Após o ajuste do pH e volume, 300 µL do fluconazol na concentração de 1 

mg/mL (diluído em água Milli-Q e metanol na proporção 1:1) foi adicionado à solução 

de quitosana por gotejamento lento sob agitação magnética branda durante 5 horas ao 

abrigo da luz. Depois desse período, 8 mL da solução de TPP na concentração de 0,75 

mg/mL foi adicionado por gotejamento e a solução foi mantida sob agitação magnética 

por 1 hora. Ao final do processo, as nanopartículas em dispersão foram aliquotadas em 

tubos de 1,5 mL e centrifugadas por 40 minutos a 13.200 rotações por minuto (rpm). Após 

a centrifugação o sobrenadante foi reservado sob temperatura de refrigeração para a 

eficiência de encapsulação e o pellet foi ressuspendido em água Milli-Q (1,5 mL) para a 

caracterização das nanopartículas conforme o item 5.6. 
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5.4 Preparação das nanopartículas de trans-cinamaldeído 
 

Parte do processo de preparação das NPs de fluconazol foi semelhante ao descrito 

no item 5.2. Após o ajuste do pH e do volume, 4,5 mL de trans-cinamaldeído na 

concentração de 1 mg/mL é adicionado à solução de quitosana por gotejamento e mantida 

sob agitação magnética branda por uma hora e meia ao abrigo da luz. Na sequência, 8 mL 

da solução de TPP na concentração de 0,75 mg/mL é adicionado por gotejamento com o 

auxílio de uma pipeta e a solução é mantida sob agitação magnética por 1 hora. 

Posteriormente, as nanopartículas em dispersão são aliquotadas em tubos de 1,5 mL e 

centrifugadas por 40 minutos à 13.200 rotações por minuto (rpm). Após a centrifugação 

o sobrenadante é reservado sob temperatura de refrigeração para a eficiência de 

encapsulação e o pellet é ressuspendido em água Milli-Q (1,5mL) para a caracterização 

das nanopartículas conforme o item 5.6. 

 

5.5 Preparação das nanopartículas vazias 
 

Parte da preparação das NPs vazias foi semelhante ao descrito no item 5.2. Após 

o ajuste do pH e volume foi adicionado à solução de TPP, obtida a partir da diluição de 6 

mg do TPP em 8 mL de água Milli-Q, chegando a uma concentração de 0,75 mg/mL. A 

adição do TPP é realizada por gotejamento lento e mantida sob agitação magnética por 1 

hora. Na última etapa, as nanopartículas em dispersão são aliquotadas em tubos de 1,5 

mL e centrifugadas por 40 minutos à 13.200 rotações por minuto (rpm). Após a 

centrifugação o sobrenadante é reservado sob temperatura de refrigeração para a 

realização da curva de linearidade e o pellet é ressuspendido em água Milli-Q (1,5 mL) 

para a caracterização das nanopartículas segundo o item 5.6. 

 

5.6 Caracterização das Nanopartículas 

 

As quantidades dos compostos associados às nanopartículas foram determinadas 

por doseamento do fluconazol e do trans-cinamaldeído presentes no sobrenadante após 

centrifugar todo o volume de preparação de cada formulação preparada.  O doseamento 

dos compostos foi realizado por espectrofotometria no ultravioleta a 205 nm e 291 nm 

para o fluconazol e trans-cinamaldeído, respectivamente.  

Os comprimentos de onda foram adotados pela análise do espectro de absorção 

máxima dos compostos. O sobrenadante da nanopartícula vazia foi utilizado como 
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branco. As concentrações dos compostos foram determinadas a partir da equação da reta 

obtida da curva de linearidade do fluconazol nas concentrações de 70, 40, 25, 10, 5 e 2,5 

µg/mL e do trans-cinamaldeído nas concentrações de 100, 80, 60, 20, 10, 5 e 3 µg/mL. A 

eficiência de encapsulação (EE) foi determinada pela seguinte equação: 

 

EE=
QT (valor total) - QX (valor quantificado)

QT (valor total)
x100 

EE: porcentagem do composto encapsulado; QT: quantidade do composto adicionado no 

preparo da NP e QX: quantidade de composto dosado no sobrenadante por 

espectrofotometria. 

 

As nanopartículas foram caracterizadas quanto ao diâmetro médio e índice de 

polidispersão (PdI) pela técnica de espalhamento dinâmico de luz. Os valores de carga 

superficial foram obtidos pela técnica de migração eletroforética das partículas. As 

amostras não sofreram diluição para a referente análise. Todos os resultados desses 

parâmetros foram determinados utilizando o equipamento Zetasizer Nano ZS. As leituras 

foram realizadas em triplicata e os resultados foram expressos pela média e desvio padrão.  

 

5.7 Morfologia das Nanopartículas  
 

A morfologia das NPs foi analisada mediante microscopia eletrônica de varredura. 

As imagens foram capturadas por meio do microscópio eletrônico de varredura (MEV), 

Joel, JSM-6610. Para análise das NPs no microscópio, uma gota da dispersão foi colocada 

sobre a lâmina e seca ao ar livre. Posteriormente, as lâminas receberam um recobrimento 

com filmes a base de ouro e carbono para que pudessem ser analisadas no MEV (Figura 

10). 

 

 

Figura 10. Representação da preparação da amostra para análise por MEV. 
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5.8 Avaliação da estabilidade das nanopartículas  

 

As nanopartículas foram avaliadas quanto à estabilidade pela determinação do 

diâmetro, PdI e carga superficial nos tempos de 1, 20 e 40 dias de armazenamento em 

temperatura ambiente (24 ºC) e em geladeira (4 ºC). O diâmetro e o PdI foram 

determinados pela técnica de espalhamento dinâmico de luz. Os valores de potencial zeta 

foram obtidos por meio da técnica de migração eletroforética das partículas. Os resultados 

foram expressos por média ± DP. 

 

5.9 Acondicionamento do Micro-organismo 

 

A cepa de C. albicans ATCC10231 foi mantida no Laboratório de 

Nano&Biotecnologia (LANAB) no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 

(IPTSP) da Universidade Federal de Goiás (UFG) por repiques sucessivos em meio ágar 

Sabouraud (AS) a 25 ºC. 

 

5.10 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 (1-2 × 10
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 vórtex 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 0,5 mL da solução 

I foi diluída em 4,5 mL de meio RPMI 1640. Agitou-se em vórtex por 1 minuto. A 

suspensão III (1x10
4
 células/mL) foi obtida por meio da diluição de 0,1 mL da suspensão 

II em 9,9 mL de RPMI 1640, volume suficiente para uma placa (deep well) de 96 poços 

(Figura 11). 
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Figura 11. Representação do procedimento para a obtenção do inóculo. 

 

5.11 Teste de susceptibilidade in vitro  do fluconazol e do trans-

cinamaldeído 

 

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 fluconazol foi inicialmente dissolvido em metanol e água na proporção 1:1, 

preparando-se um tubo inicial com 1 mg/mL. Diluições seriadas em RPMI foram 

realizadas para a obtenção da concentração inicial de 64 µg/mL. O trans-cinamaldeído 

foi dissolvido em metanol preparando-se um tubo inicial com 1 mg/mL. Diluições 

seriadas em RPMI foram realizadas para a obtenção da concentração inicial de 150 

µg/mL. A concentração do fluconazol no teste de microdiluição em caldo variou entre 64 

e 0,0312 µg/mL e a variação para o trans-cinamaldeído foi de 150 a 0,073 µg/mL. 

Em uma placa de microtitulação de 96 poços de fundo chato foram distribuídos 

100 µL do meio RPMI 1640, a partir da segunda até à décima segunda coluna. Em seguida 

foram distribuídos 200 µL do trans-cinamaldeído (150 µg/mL) nos primeiros poços das 

linhas A, B e C da primeira coluna da placa e realizada diluições seriadas mediante a 

transferência de 100 µL de um poço para o outro. Os últimos 100 µL foram descartados. 

Para o fluconazol foram distribuídos 200 µL (64 µg/mL) nos primeiros poços das linhas 

D, E, e F da primeira coluna e realizadas diluições seriadas conforme efetuado para o 

trans-cinamaldeído. Em seguida 100 µL da suspensão III foi adicionada em cada poço, 
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de tal modo que as concentrações do fluconazol e do trans-cinamaldeído foram diluídas 

pela metade. Como controle negativo foi utilizado o meio RPMI e positivo o meio RPMI 

1640 juntamente com o inóculo (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Esquema do procedimento para a realização do teste de suscetibilidade in vitro 

do trans-cinamaldeído e fluconazol. Para a realização do teste de susceptibilidade in vitro 

dos compostos foram dispostos 100 µL de RPMI da 2ª até a 12ª coluna. Nos primeiros 

poços das linhas A, B e C foram colocados 200 µL da solução de trans-cinamaldeído na 

concentração inicial de 150 µg/mL e nas linhas D, E e F 200 µL da solução de fluconazol 

na concentração inicial de 64 µg/mL. Foi realizada uma diluição seriada por meio da 

passagem de 100 µL de um poço para o outro e os últimos 100 µL foram descartados. 

Para finalizar é colocado 100 µL do inóculo sobre os poços. A linha G representa o 

controle positivo que é composto pelo RPMI e pelo inóculo. A linha H representa o 

controle negativo composto apenas pelo RPMI. As concentrações de trans-cinamaldeído 

utilizados no teste foram de 150; 75; 37,5; 18,75; 9,375; 4,687; 2,343; 1,171; 0,585; 

0,292; 0,146 e 0,073 µg/mL. As concentrações de fluconazol empregadas no teste foram 

de 64; 32; 16; 8; 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625 e 0.0312 µg/mL. Fonte: próprio autor. 
 

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 leitura visual da placa. 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. 

 

5.12 Teste de susceptibilidade 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, trans-cinamaldeído, 

fluconazol e coencapsulada) aos poços da primeira fila da placa deep well de 96 poços 
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(Figura 13). 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. As concentrações 

inicias para os compostos encapsulados durante a realização do teste foram de: 1300 

µg/mL para a quitosana, 75 µg/mL para o trans-cinamaldeído e 4 µg/mL para o 

fluconazol. As concentrações finais foram de: 0,634 µg/mL para a quitosana, 0,036 

µg/mL para o trans-cinamaldeído e 0,00195 µg/mL para o fluconazol. 

Após a diluição seriada foram pipetados 100 L de inóculo em cada um dos poços. 

A placa foi mantida a 37 °C por 48 horas. Os resultados foram obtidos através da 

avaliação visual do crescimento de colônias fúngicas nos tempos de 24 e 48 horas. O teste 

foi realizado três vezes em triplicata, utilizando-se o fluconazol como controle (Figura 

13) 

 

 

Figura 13. Esquema do procedimento para a realização do teste de suscetibilidade in vitro 

das nanopartículas. Para a realização do teste de susceptibilidade in vitro das 

nanopartículas foram dispostos 100 µL de RPMI da 2ª até a 12ª coluna. Nos primeiros 

poços das linhas A e B foram colocados 200 µL da dispersão de nanopartículas de trans-

cinamaldeído na concentração inicial de 75 µg/mL. Já nos primeiros poços das linhas C 

e D foi adicionado 200 µL da dispersão de nanopartículas de fluconazol na concentração 

inicial de 4 µg/mL e nos primeiros poços das linhas E e F foi distribuído 200 µL da 

dispersão de nanopartículas coencapsuladas contendo 75 µg/mL de trans-cinamaldeído e 

4 µg/mL de fluconazol. Foi realizada uma diluição seriada, por meio da passagem de 100 

µL de um poço para o outro e os últimos 100 µL foram descartados. Posteriormente, 100 

µL do inoculo foi adicionado a cada poço. A linha G representa o controle positivo e a 

linha H o controle negativo. As concentrações de trans-cinamaldeído utilizados no teste 

foram de 75; 37,5; 18,75; 9,375; 4,687; 2,343; 1,171; 0,585; 0,292; 0,146; 0,073 e 

0,036µg/mL. As concentrações de fluconazol empregadas no teste foram de 4; 2; 1; 0,5; 

0,25; 0,125; 0,0625; 0,0312; 0,0156; 0,00781; 0,00390 e 0;00195 µg/mL. Fonte: próprio 

autor. 
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5.13 Teste fungicida/ fungistático dos compostos 

 

Para avaliar a atividade fungicida ou fungistática dos compostos sobre o fungo C. 

albicans ATCC 10231, os volumes dos poços do teste de CIM em que houve inibição do 

fungo, foram inoculados em placas de Petri contendo ágar Sabouraud e mantidos a 37 ºC 

por 48 horas. Procedeu-se da mesma forma para os poços dos controles positivo e 

negativo. Quando há o crescimento fúngico o composto foi considerado fungistático e o 

não crescimento indica que o composto possui ação fungicida (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Esquema da execução do teste fungistático e fungicida. 

 

5.14 Teste de hemólise 
 

Para avaliar a toxicidade das nanoformulações foi realizado o teste de hemólise. 

Para isto, foram coletados 1,5 mL de sangue de humano em tubos contendo EDTA. Para 

a obtenção das hemácias, após a coleta o sangue foi centrifugado a 1500 rpm por 10 

minutos e o sobrenadante descartado. As hemácias foram lavadas três vezes em PBS e 

diluídas na proporção 3:11 (v/v) (30 µL de hemácias em 110 µL de PBS). Foram dispostos 

10 µL da suspensão de hemácias em uma placa de 96 poços de fundo em “V” e, 

posteriormente foram adicionados 90 µL de água destilada (controle positivo), PBS 

(controle negativo), fluconazol livre, trans-cinamaldeído livre e as nanopartículas 

ressuspendidas em PBS. A placa foi levada para a incubação por 1 hora a 37 ºC e em 

seguida centrifugada a 2000 rpm por 10 minutos. O sobrenadante foi coletado e mantido 

a temperatura ambiente para que houvesse a oxidação da hemoglobina e 

subsequentemente determinação de sua absorbância no comprimento de onda em 545 nm. 

O teste foi realizado em triplicata utilizando sangue humano de diferentes indivíduos em 

cada análise. 
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5.15 Teste de citotoxicidade em Galleria mellonella  

 

Um segundo teste para avaliar a citotoxicidade das nanopartículas foi conduzido 

em um modelo in vivo utilizando larvas de G. mellonella. Basicamente, as larvas de G. 

mellonella, peso aproximado de 100 mg foram agrupadas em oito grupos experimentais 

(n=10 por grupo) e receberam uma injeção na sua última pseudopata esquerda contendo 

10 µL de cada um dos compostos e das nanoformulações preparadas, nanopartículas 

vazias, de fluconazol, de trans-cinamaldeído, coencapsulada, fluconazol livre, trans-

cinamaldeído livre, DMSO (controle positivo) e PBS (controle negativo). A taxa de 

mortalidade e alterações na locomoção e coloração das larvas, foram observadas nos 

cinco dias subsequentes a aplicação.  

 

5.16 Avaliação da eficácia das nanopartículas em modelo murino da 

CVV 
 

A avaliação da eficácia das nanopartículas in vivo foi realizada em modelo murino 

da CVV, o qual simula a infecção em humanos, método este que é empregado 

rotineiramente para avaliação de novas alternativas tecnológicas para esta condição 

patológica. Para este ensaio foram utilizados camundongos BALB/c fêmeas de 6 a 8 

semanas de idade. Os animais foram mantidos no biotério do IPTSP sob condições 

controladas de luz e acesso livre à comida e água ad libitum. 

A infecção dos camundongos por Candida teve como base o protocolo descrito 

por Yano e Fidel (2011). Os animais receberam por via subcutânea uma injeção contendo 

100 µL de valerato de estradiol 72 horas antes da administração do inóculo. Esse processo 

foi repetido semanalmente até o estabelecimento de uma condição de pseudoestro com a 

finalidade de garantir uma infecção vaginal duradoura. A virulência do fungo foi 

preservada mediante repasses contínuos em camundongos fêmea. Para a obtenção do 

inóculo, o fungo foi semeado em AS e incubado a 37 ºC por 24 horas, após esse período, 

uma alçada do fungo foi ressuspendida em 1 mL de PBS estéril, as leveduras foram 

contadas em câmara de Neubauer e a concentração foi ajustada para 7,5×107 

leveduras/mL. A infecção foi estabelecida pela inoculação de 20 µL do inóculo por via 

vaginal.  

A avaliação da infeção por C. albicans foi realizada 48 horas após a administração 

do inóculo. Para isto, 20 µL do lavado vaginal foi semeado em AS enriquecido com 
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antibiótico (50 µg/mL de cloranfenicol), posteriormente esse material foi incubado a 37 

ºC por 48 horas. As placas foram verificadas após esse período.  

Os camundongos foram distribuídos em 7 grupos (n=5): controle não infectado 

tratado com PBS, controle infectado e tratado com PBS, infectado e tratado com 

miconazol em creme, infectado e tratado com a nanopartícula vazia (NP-V), infetado e 

tratado com a nanopartícula de fluconazol (NP-FLU), infectado e tratado com a 

nanopartícula de trans-cinamaldeído (NP-CIN) e o infectado e tratado com a 

nanopartícula coencapsulada (NP-CO). Os tratamentos tiveram início 48 horas após a 

infecção e foi mantido por 7 dias consecutivos, por meio da aplicação de 10 µL de cada 

um dos tratamentos pela via vaginal. Após a finalização dos tratamentos os animais foram 

eutanasiados mediante deslocamento cervical. Em seguida, foram extraídos os tecidos 

vaginais para a recuperação da carga fúngica (contagem de UFC) e análises 

histopatológicas. 

 

5.17 Avaliação do tratamento 
 

Para a avaliação do tratamento com as nanopartículas, os camundongos foram 

submetidos a eutanásia aplicando a técnica de deslocamento cervical, em seguida, foi 

realizada a antissepsia da região genital. Na sequência, os tecidos vaginais foram 

extraídos por meio de um procedimento cirúrgico e pesados em uma balança analítica, 

em seguida o material foi dividido em duas partes, uma parte foi destinada para a análise 

da carga fúngica e a segunda para a confecção das lâminas de histopatologia. 

A investigação da recuperação da carga fúngica foi realizada por meio da 

maceração do tecido vaginal com o auxílio de um macerador em 1 mL de PBS estéril. 

Em seguida, o volume foi distribuído em três placas de AS enriquecido com antibiótico 

(50µg/mL de cloranfenicol). As placas foram incubadas a 37 ºC por 48 horas. Os 

resultados foram expressos por meio da média e desvio padrão da contagem das colônias 

de cada grupo.  

 

5.18 Análise histopatológica  
 

Os cortes de tecido vaginal destinados a histopatologia foram fixados em formol 

e desidratados em álcool 70%, 80% e 90% por uma hora em cada uma das concentrações. 

Posteriormente, mais seis banhos (1 hora/cada) foram realizados em álcool P.A. Após 



35 
 

essa etapa, os cortes foram submetidos ao processo de clarificação, compreendido por 

dois banhos (20 minutos/cada) em xilol P.A. Para a confecção dos blocos, as amostras 

foram banhadas por duas vezes (1 hora/cada) em parafina líquida (56 ºC). Os blocos 

foram cortados com o auxílio de um micrótomo na espessura de 5 µm, dispostos em 

lâminas e corados pela coloração de Hematoxilina e Eosina (HE) e ácido periódico de 

Schiff (PAS). As análises foram feitas por microscopia óptica em aumento de 400×.  

 

5.19 Análises estatísticas  

 

Os dados quantitativos foram expressos pela média e ± desvio padrão. As 

regressões lineares e equações de reta foram obtidas com a utilização do programa 

Microsoft Excel 2016. A análise estatística dos dados foi realizada com a utilização do 

programa GraphPad Prism v.6.0. As diferenças significativas entre conjunto de dados 

foram verificadas por análise de variância one-way ANOVA e teste t-student. O nível de 

significância estatística foi fixado como sendo p < 0,05. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Caracterização das nanopartículas  

 

As nanopartículas de quitosana (NP-V), nanopartículas de fluconazol (NP-FLU), 

nanopartículas de trans-cinamaldeído (NP-CIN) e as nanopartículas coencapsuladas (NP-

CO) foram caracterizadas segundo o diâmetro, PdI, carga de superfície e eficiência de 

encapsulação (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Resultado da caracterização das nanopartículas em relação ao diâmetro médio, 

PdI, carga superficial e eficiência de encapsulação. 

Nanopartículas 
Tamanho 

(nm) 
PdI 

Potencial 

zeta 

(+mV) 

Eficiência 

encapsulação 

(%) 

NP-V 448,9 ±32,9 0,498 ±0,105 31,3 ±0,41 N.A. 

NP-FLU 175,3 ±8,9* 0,273 ±0,017* 33,2 ±0,30* 37,5 ±3,1 

NP-CIN 352,6 ±71,6 0,439 ±0,056 32,5 ±0,66* 44,6 ±3,7 

NP-CO 234,5 ±60,2* 0,404 ±0,071 33,2 ±0,58* 
FLU: 56,8 ±3* 

 

CIN: 46,1 ±5,1 

Legenda: N.A.: Não se aplica; NP-V: Nanopartícula vazia; NP-FLU: Nanopartícula de 

fluconazol; NP-CIN: Nanopartícula de trans-cinamaldeído e NP-CO: Nanopartícula 

coencapsulada. *p ˂ 0,05. 

 

A média do diâmetro das NP-V sintetizadas foram de 448,9 nm com uma variação 

de apenas 33 nm, a média do PdI ficou abaixo de 0,5 e a carga superficial foi de +31,3 

mV como já era esperado pela natureza catiônica da quitosana. O diâmetro médio das 

NP-FLU foi de 175,3 nm, o menor entre os grupos assim como a sua variação, o PdI está 

abaixo de 0,3 que também é o menor entre as nanopartículas, mostrando uma boa 

homogeneidade em relação ao tamanho, e a carga superficial foi de +33,2 mV indicando 

uma boa estabilidade. Fazendo uma comparação entre as NP-FLU e as NP-V, o diâmetro 

médio e o PdI das NP-FLU foram estatisticamente menores (p ˂0,05) ao das NP-V e a 

carga superficial foi estatisticamente maior (p ˂0,05). 

O tamanho das NP-CIN foi de 352,6 nm a segunda maior entre as nanopartículas 

analisadas, além de apresentarem a maior variação de tamanho médio entre os grupos, o 

PdI ficou abaixo de 0,5 e a carga superficial foi de +32,5 mV. As nanopartículas 

coencapsuladas apresentaram tamanho médio de 234,5 nm, o segundo menor entre as 
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nanopartículas mas em contrapartida foi a segunda que mais variou quanto ao tamanho. 

O PdI ficou abaixo de 0,5 e a carga superficial foi de +33,2 mV semelhante ao encontrado 

para a NP-FLU, pois não houve diferença estatística p ˃0,05. 

A eficiência de encapsulação foi determinada pela equação da reta obtida com a 

curva de linearidade do fluconazol e do trans-cinamaldeído (Figuras 15 e 16). Os 

resultados da EE foram de 37,5% ±3,1 para o fluconazol e de 44,6% ±3,7 para o trans-

cinamaldeído. Verificou-se que a EE dos dois compostos quando coencapsulados 

aumentaram. 

 

 
Figura 15. Curva de linearidade do fluconazol determinada por espectrofotometria no 

ultravioleta a 205 nm. 
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Figura 16. Curva de linearidade do trans-cinamaldeído determinada por 

espectrofotometria no ultravioleta a 291 nm. 
 

6.2 Teste de estabilidade 
 

A estabilidade das nanoformulações foi verificada pela determinação do diâmetro 

médio, PdI e carga superficial após 1, 20 e 40 dias de preparo nas temperaturas de 4 ºC 

(Tabela 2) e 24 ºC (Tabela 3). Os resultados foram expressos pela média e desvio 

padrão. 

Em relação as NP-V pode-se observar que a partir do dia 20 as nanopartículas 

apresentaram uma redução estatisticamente significante (p ˂0,05) no diâmetro médio e 

PdI quando comparado ao dia 1. O mesmo não foi observado entre as NP-V do dia 20 em 

relação ao dia 40 (p ˃0,05). No tocante a carga superficial não houve diferenças 

estatísticas (p ˃ 0,05) entre os tempos. As NP-FLU não tiveram variações estatisticamente 

significantes (p ˃0,05) quanto ao diâmetro médio e o PdI. Já a carga superficial das NP-

FLU tiveram variações estatísticas significativas entre o dia 1 com os dias 20 e 40, 

também foi observado um aumento estatisticamente significativo nos valores de carga 

superficial entre os dias 20 e 40 (p ˂0,05). 

 As NP-CIN foram as nanopartículas que exibiram maiores variações em todos os 

parâmetros analisados assim como entre os diferentes tempos. Houve diferença estatística 

significativa (p ˂0,05) do diâmetro médio das NP-CIN do dia 1 em relação aos dias 20 e 

40. Quanto a carga de superfície pode-se observar uma redução estatisticamente 

significativa (p ˂ 0,05) do dia 1 comparado aos dias 20 e 40. As NP-CO não demonstraram 
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grandes mudanças em relação ao diâmetro nos diferentes dias (p ˃0,05), porém houve 

uma diminuição considerável do PdI (p ˂0,05) do dia 1 para os dias 20 e 40. Além disso, 

ocorreu uma redução significativa (p ˂0,05) da carga superficial do dia 1 em relação ao 

dia 40. (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Resultados de tamanho médio, PdI e carga superficial das nanopartículas 

acondicionadas à 4ºC. 

Nanopartículas 
Tempo 

(dias) 
Tamanho (nm) PdI 

Potencial 

zeta 

(+mV) 

NP-V 

1 446,03 ±13,04 0,619 ±0,020 30,6 ±0,50 

20 296,13 ±34,92* 0,405 ±0,080* 30,8 ±0,61 

40 302,13 ±20,39* 0,373 ±0,089* 31,1 ±1,27 

NP-FLU 

1 175,03 ±9,15 0,285 ±0,006 37,1 ±0,20 

20 167,93 ±7,66 0,273 ±0,017 32,4 ±0,36* 

40 178,93 ±11,38 0,321 ±0,038 35,2 ±0,90* 

NP-CIN 

1 459,06 ±15,72 0,514 ±0,035 36,7 ±0,80 

20 414,2 ±12,38* 0,447 ±0,046 32,8 ±0,72* 

40 354,6 ±49,87* 0,416 ±0,071 32,7 ±0,26* 

NP-CO 

1 168,6 ±1,27 0,386 ±0,011 37,7 ±0,58 

20 162,3 ±18,72 0,283 ±0,008* 34,5 ±1,86 

40 173,1 ±6,07 0,309 ±0,029* 33,1 ±1,80* 

Legenda: N.A.: Não se aplica; NP-V: Nanopartícula vazia; NP-FLU: Nanopartícula de 

fluconazol; NP-CIN: Nanopartícula de trans-cinamaldeído e NP-CO: Nanopartícula 

coencapsulada.* p ˂0,05. 

 

Analisando a estabilidade das nanopartículas acondicionadas a 24ºC (Tabela 3), 

pode-se observar que as NP-V apresentam uma redução considerável (p ˂0,05) no 

diâmetro médio do primeiro para o vigésimo dia. Em relação a carga superficial, houve 

redução significativa dos valores do primeiro dia em relação ao vigésimo e quadragésimo 

dia de avaliação. As NP-FLU exibiram uma diminuição significativa (p ˂0,05) da carga 

superficial do primeiro dia para o vigésimo dia de avaliação. As NP-CIN apresentam uma 

redução considerável (p ˂0,05) da carga superficial no dia 40 em relação ao dia 1. As NP-

CO não demostraram grandes alterações significativas (p ˃0,05) entre os diferentes dias 

de avaliação do diâmetro médio. Em referência ao PdI, ocorreu um aumento significativo 
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(p ˂ 0,05) do primeiro para o vigésimo dia de análise. E entre o vigésimo e o quadragésimo 

dia houve uma diminuição estatisticamente significante (p ˂0,05) do PdI.  

 

Tabela 3. Resultados de tamanho médio, PdI e carga superficial das nanopartículas 

acondicionadas à 24ºC. 

Nanopartículas 
Tempo 

(dias) 
Tamanho (nm) PdI 

Potencial 

zeta 

(+mV) 

NP-V 

1 448,8 ±33,12 0,498 ±0,108 31,1 ±0,23 

20 320,13 ±57,39* 0,465 ±0,051 29,7 ±0,50* 

40 372,2 ±101,67 0,458 ±0,129 29,2 ±0,34* 

NP-FLU 

1 166,2 ±1,45 0,285 ±0,006 34,9 ±0,63 

20 173,03 ±9,34  0,275 ±0,003 33,4 ±0,32* 

40 183 ±10,31 0,321 ±0,028 34,8 ±0,91 

NP-CIN 

1 477,5 ±20,86 0,471 ±0,110 34,8 ±0,41 

20 458,56 ±45,67 0,477 ±0,072 34 ±1,25 

40 414,86 ±122,56 0,365 ±0,101 32,3 ±0,64* 

NP-CO 

1 174,8 ±5,56 0,337 ±0,038 36,1 ±0,45 

20 181,5 ±4,8 0,397 ±0,019* 34,8 ±1,1 

40 178,93 ±11,38 0,321 ±0,038* 35,2 ±0,90 

Legenda: N.A.: Não se aplica; NP-V: Nanopartícula vazia; NP-FLU: Nanopartícula de 

fluconazol; NP-CIN: Nanopartícula de trans-cinamaldeído e NP-CO: Nanopartícula 

coencapsulada.* p ˂0,05. 
 

6.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) das nanopartículas 

 

Com base nas fotomicrografias é possível conferir um formato esférico e superfície lisa 

as nanopartículas. O tamanho observado é compatível com os resultados obtidos pela 

técnica de espalhamento dinâmico de luz para as nanoformulações vazias e 

coencapsuladas (Figura 17). 
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Figura 17. Fotomicrografia por MEV das nanopartículas vazia (A) e coencapsulada (B). 

Na imagem pode se observar que as nanopartículas exibiram um formato esférico e com 

superfície lisa. As imagens foram capturadas na escala de 100 nm. 

 

6.4 Teste de susceptibilidade in vitro do fluconazol e trans-

cinamaldeído 

 

Os resultados dos testes de suscetibilidade in vitro do fluconazol e do trans-

cinamaldeído realizados com a cepa de C. albicans ATCC 10231 estão apresentados nas 

Figuras 10 e 11. Observou-se que nas concentrações de 64 a 2 µg/mL a quantidade de 

células presentes, em relação ao controle positivo, foi próxima de zero, demonstrando o 

potencial antifúngico do fluconazol. Com a diminuição da concentração de 1 µg/mL a 

0,0312 µg/mL há uma maior quantidade de células, evidenciando que nessas 

concentrações menores o fluconazol não foi capaz de inibir o crescimento do fungo. 

Portanto, a CIM do fluconazol foi 2 µg/mL. Para o trans-cinamaldeído observou-se que 

nas concentrações de 150 a 75 µg/mL ocorreu a completa inibição do crescimento das 

células fúngicas. Com a diminuição da concentração de 37,5 µg/mL a 0,073 µg/mL as 

células fúngicas conseguiram se desenvolver. Assim sendo, a CIM do trans-cinamaldeído 

foi de 75 µg/mL (Figura 18). 
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Figura 18. Resultado do teste de susceptibilidade in vitro dos compostos livres depois de 

48 horas de incubação frente a cepa de C. albicans ATCC 10231. Para a execução do 

teste foi utilizada a técnica de microdiluição em caldo. Após a realização do teste pode-

se constatar que a CIM do trans-cinamaldeído foi de 75 µg/mL e do fluconazol de 2 

µg/mL.  

 

6.5 Teste de susceptibilidade in vitro das nanopartículas 
 

Os resultados dos testes de suscetibilidade in vitro das nanopartículas de 24 horas 

realizadas com a cepa de C. albicans ATCC 10231 está representado na Figura 19. 

Observou-se que após 24 horas, a nanopartícula de fluconazol contendo 4 µg/mL, inibiu 

o desenvolvimento das células fúngicas, em relação ao controle positivo, demonstrando 

assim o seu potencial antifúngico. Com a diminuição da concentração há uma maior 

quantidade de células fúngicas, evidenciando que em menores concentrações a 

nanopartícula de fluconazol não foi capaz de inibir o crescimento do fungo após 24 horas. 

Para a nanopartícula de trans-cinamaldeído,  observou-se que na concentração de 75 

µg/mL ocorreu a completa inibição do crescimento das células fúngicas. Com a 

diminuição da concentração, houve crescimento das células fúngicas. Assim sendo, a 

CIM da nanopartícula carreando trans-cinamaldeído foi de 75 µg/mL após 24 horas em 

contato com o fungo. Já para as nanopartículas coencapsuladas, houve completa inibição 

do crescimento das células fúngicas em duas concentrações (fluconazol 4µg/mL e trans-

cinamaldeído 75µg/mL) e (fluconazol 2µg/mL e trans-cinamaldeído 37,5 µg/mL), após 

24 horas de incubação com o fungo. 
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Figura 19. Resultado do teste de susceptibilidade in vitro das nanopartículas após 24 horas 

de incubação frente a C. albicans ATCC 10231. Para a execução do teste foi utilizada a 

técnica de microdiluição em caldo. Após a realização do teste pode-se constatar que a 

CIM da NP-CIN foi de 75 µg/mL e da NP-FLU de 4 µg/mL. A NP-CO obteve um CIM 

de 37,5 µg/mL para o trans-cinamaldeído e de 2 µg/mL para o fluconazol. 

 

Após 48 horas de incubação com a C. albicans, a NP-FLU contendo 2 µg/mL, 

também se mostrou eficaz no processo de inibição do crescimento fúngico. Tanto as NP-

CIN e as NP-CO no tempo de 48 horas não apresentaram progresso no processo de 

inibição da C. albicans nas demais concentrações. A NP-V, não foi capaz de inibir o 

crescimento das células fúngicas em nenhum dos tempos analisados (Figura 20).  

 

 

Figura 20. Resultado do teste de susceptibilidade in vitro das nanopartículas após 48 horas 

de incubação frente a C. albicans ATCC 10231. Para a execução do teste foi utilizada a 

técnica de microdiluição em caldo. Após a realização do teste pode-se constatar que a 

CIM da NP-CIN foi de 75 µg/mL e da NP-FLU de 2 µg/mL. A NP-CO obteve um CIM 

de 37,5 µg/mL para o trans-cinamaldeído e de 2 µg/mL para o fluconazol. 
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6.6 Teste fungicida/fungistático dos compostos  
 

Após o teste fungicida/ fungistático dos compostos e das nanopartículas com a 

cepa C. albicans ATCC 10231, observou-se que, tal como esperado, o fluconazol possui 

atividade fungistática, pois houve o crescimento de 34 UFC/200 µL depois que a CIM do 

fluconazol foi inoculado em AS. O trans-cinamaldeído mostrou-se fungicida, uma vez 

que, não houve crescimento fúngico após o inóculo do CIM em AS. Todas as 

nanopartículas mostraram um efeito fungistático sobre a C.albicans (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Resultados dos testes de susceptibilidade in vitro dos compostos/nanopartículas 

e efeito fungistático/fungicida frente a cepa de C. albicans ATCC 10231 após 48 horas. 

Grupos 
CIM 

(µg/mL) 

Ação 

fungistática/fungicida 

Contagem 

fúngica dos poços 

com CIM 

(UFC/200 µL) 

Fluconazol ≥2 Fungistático 34,3 ±0,6 

Trans-

cinamaldeído 
≥75 Fungicida 0 ±0 

NP-V >1300 Fungistático 207 ±7 

NP-FLU ≥2 Fungistático 192,3 ±11,9 

NP-CIN ≥75 Fungistático 68,3 ±19,5 

NP-CO 
FLU: ≥2 

Fungistático 194,6 ±5,9 
CIN: ≥37,5 

Legenda: NP-V: Nanopartícula vazia; NP-FLU: Nanopartícula de fluconazol; NP-CIN: 

Nanopartícula de trans-cinamaldeído e NP-CO: Nanopartícula coencapsulada. 

 

6.7 Teste de hemólise 
 

O teste de hemólise foi realizado em triplicata e os resultados foram expressos pela média 

da taxa de hemólise acompanhado do respectivo desvio padrão. O controle positivo 

apresentou um percentual médio de hemólise de 71,9% ±11,7, o fluconazol livre 

apresentou uma taxa de hemólise de 9,3% ±3,9 e o trans-cinamaldeído livre demonstrou 

uma taxa de hemólise de 4,9% ±3,5. Em referência às nanoformulações os percentuais de 

hemólise também foram baixos em relação ao controle positivo. As NP-V exibiram uma 

taxa de hemólise de 7,06% ±3,4, as NP-FLU apontaram um percentual de 12,6% ±6,05, 

as NP-CIN apresentaram uma taxa de hemólise de 2,56% ±2,82 e as NP-CO exibiram um 

percentual de hemólise de 4,03% ±3,52. Os resultados do teste de hemólise estão 

representados na Figura 21. 



45 
 

Analisando os resultados, os compostos livres bem como as nanopartículas apresentaram 

baixa porcentagem de hemólise em relação ao controle positivo (p ˂0,05) demonstrando 

assim baixa toxicidade às hemácias. Realizando a comparação entre os compostos livres 

e as nanoformulações não houve diferença estatística em relação a toxicidade (p ˃0,05), 

exceto quando comparada as NP-CIN em relação as NP-FLU, nesse caso, as NP-CIN 

foram estatisticamente menos tóxicas às hemácias se comparada as NP-FLU (p ˂0,05). 

Sendo assim, juntamente com os resultados do teste de citotoxicidade in vivo, 

consideradas seguras para o seu uso no teste in vivo que será conduzido em modelo 

murino. 

 

 

Figura 21. Representação do resultado do teste de hemólise. Os compostos livres e as 

nanoformulações produziram estatisticamente uma menor toxicidade as hemácias em 

comparação ao controle positivo (p ˂0,05). Traçando uma comparação entre os 

compostos livres e as nanoformulações, não foi detectada diferença estatística nos níveis 

de toxicidade (p ˃0,05), exceto na comparação entre as NP-FLU e as NP-CIN, onde foi 

possível visualizar que as NP-CIN são menos tóxicas comparado as NP-FLU (p ˂0,05).  

* p ˂0,05. 

** p ˂0,05, apresenta diferença estatística em relação a NP-FLU. 
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6.8 Teste de citotoxicidade das nanopartículas em Galleria mellonella  

 

Os resultados do teste de citotoxicidade das nanoparticulas em G. mellonella estão 

demonstrados na Tabela 5. Como pode ser observado apenas a nanopartícula vazia 

apresentou eventos de mortalidade, bem como alterações na movimentação das larvas. 

Todas as nanopartículas induziram alguma modificação na coloração das larvas de G. 

mellonella.  

 

Tabela 5. Resultado do teste de citotoxicidade in vivo conduzido em G. mellonella após 

5 dias de análise. 

Nanopartículas/ 

Fármacos 

Taxa de 

mortalidade 

(%) 

Alteração 

de 

coloração 

(%) 

Alteração na 

movimentação 

(%) 

Controle positivo 100 100 100 

Controle negativo 0 0 0 

Trans-cinamaldeído  0 0 0 

Fluconazol  0 0 0 

NP-V 30 40 40 

NP-CIN 0 10 0 

NP-FLU 0 20 0 

NP-CO 0 10 0 

Legenda: N.A.: Não se aplica; NP-V: Nanopartícula vazia; NP-FLU: Nanopartícula de 

fluconazol; NP-CIN: Nanopartícula de trans-cinamaldeído e NP-CO: Nanopartícula 

coencapsulada. 

 

6.9 Análise da carga fúngica 
 

Os animais foram avaliados quanto ao estabelicmento da infecção antes do início 

dos tratamentos. Os resultados da análise da carga fúngica estão representados na Figura 

22. Observou-se que não houve crescimento fúngico nas amostras dos tecidos vaginais 

coletados dos animais não infectados que compunham o grupo de controle negativo. Os 

camundongos infectados e não tratados (controle positivo) apresentaram elevada carga 

fúngica recuperada de 10.143 UFC/g ±2.195 , tal como era esperado. O tratamento com 

miconazol 2% (creme) reduziu significativamente (p ˂0,05) a carga fúngica recuperada 

para 4.106 UFC/g ±1.503, demonstrando que o tratamento comercial disponível 
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conseguiu inibir a proliferação do fungo em relação ao controle positivo, mostrando assim 

a sua eficácia. O grupo tratado com as NP-V exibiram uma recuperação da carga fúngica 

de 5.878 UFC/g ±2.060. A carga fúngica recuparada dos animais tratados com as NP-

FLU foi de 4.569 UFC/g ±1.602. Com relação as NP-CIN, a carga fúngica recuparada 

dos tecidos vaginais dos animais tratados foi de 3.987 UFC/g ±1.083. Após o tratamento 

dos camundongos com as NP-CO a carga fúngica recuperada foi de 5.244 UFC/g ±651. 

Todas as nanoformulações produziram uma inibição sobre a C. albicans se comparado ao 

controle positivo (p ˂0,05), além de se equiparem a eficácia produzida pelo tratamento 

comercial, pois não houve diferença estatística significativa entre esses grupos (p ˃0,05).  

 

 

Figura 22. Resultado do teste de recuperação da carga fúngica. Após os tratamentos com 

as nanoformulações e o medicamento comercial (miconazol em creme) os animais foram 

eutanasiados e o tecido vaginal extraído para a realização do teste de recuperação da carga 

fúngica. Os tratamentos com o miconazol e com as nanoformulações promoveram uma 

inibição do crescimento fúngico e consequentemente uma recuperação fúngica menor se 

comparado ao controle positivo (p ˂0,05). Não houve diferença significativa da carga 

fúngica entre o tratamento com miconazol em creme em relação as nanoformulações, e 

nem entre os grupos de nanopartículas (p ˃0,05).  

 

6.10 Análises histopatológicas  
 

As análises histopatológicas dos camundongos não infectados e tratados com PBS 

e miconazol em creme apresentaram aspectos teciduais normais, sem a presença de hifas 
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sobre o epitélio como já era esperado, porém observou-se a presença de microabscessos. 

Nos animais infectados e tratados com PBS, pode-se observar grande quantidade de 

leveduras, hiperplasia discreta e hiperceratose. Os camundongos tratados com a NP-V 

apresentaram hiperplasia, hiperceratose e a presença de microabscessos. No grupo tratado 

com a NP-CIN foi notado a presença de microabscessos, hiperceratose, hiperplasia e uma 

leve inflamação. Os cortes histopatológicos dos animais tratados com a NP-FLU 

mostraram apenas a presença de hiperplasia. Ao observar os cortes histológicos dos 

camundongos tratados com a NP-CO foi constatado a presença de alguns neutrófilos na 

submucosa e no epitélio acompanhado de hiperplasia. Em todos os tratamentos com as 

nanopartículas não foi detectada a presença de leveduras exceto em apenas um fragmento 

do tratamento com a NP-CO onde foi observado raras leveduras na luz sem atingir a 

camada córnea.  

 

 
Figura 23. Análises histopatológicas do tecido vaginal dos diferentes grupos de animais. 

Não infectado e tratado com PBS e corado por HE (A) e PAS (B): tecido vaginal sem 

alterações. Imagem capturada com aumento de 400x.  

 

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

Infectado e tratado com miconazol creme (2%) e corado por HE (C) e PAS (D): tecido 

vaginal com aspecto normal, sem alterações. Imagem capturada com aumento de 400x.  
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Figura 25. Análises histopatológicas do tecido vaginal dos diferentes grupos de animais. 

Infectado e tratado com PBS, corado por HE (E) e PAS (F): pode-se observar inúmeras 

hifas e leveduras na luz e em contato com o epitélio vaginal, além disso, nota-se uma 

discreta hiperplasia e uma hiperceratose. Imagem capturada com aumento de 400x.  

 

 
Figura 26. Análises histopatológicas do tecido vaginal dos diferentes grupos de animais. 

Tratamento com as NP-V, corado por HE (G) e PAS (H): pode-se observar a presença de 

uma hiperplasia marcante acompanhada de uma hiperceratose sobre o epitélio vaginal. 

Imagem capturada com aumento de 400x.  
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Figura 27. Análises histopatológicas do tecido vaginal dos diferentes grupos de animais. 

Tratamento com as NP-CIN, corado por HE (I) e PAS (J): pode-se observar a presença 

de uma hiperplasia marcante acompanhada de uma discreta hiperceratose sobre o epitélio 

vaginal. Imagem capturada com aumento de 400x.  

 

 
Figura 28. Análises histopatológicas do tecido vaginal dos diferentes grupos de animais. 

Tratamento com as NP-FLU, corado por HE (K) e PAS (L): pode-se observar a presença 

de uma hiperplasia marcante, além de alguns neutrófilos na submucosa. Imagem 

capturada com aumento de 400x.  

N: neutrófilos. 
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Figura 29. Análises histopatológicas do tecido vaginal dos diferentes grupos de animais. 

Tratamento com as NP-CO, corado por HE (M) e PAS (N): pode-se observar a presença 

de uma hiperplasia marcante, além de alguns neutrófilos na região do epitélio e  

submucosa. Imagem capturada com aumento de 400x.  

N: neutrófilos. 
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7 DISCUSSÃO 

 

Nas últimas décadas, a nanotecnologia vem revolucionando o campo da saúde, 

em especial, nos métodos de tratamento de enfermidades e na administração de fármacos. 

A nanotecnologia tem influenciado de maneira positiva a qualidade de vida dos pacientes, 

seja por meio da diminuição ou eliminação dos efeitos adversos, pela melhora da 

disponibilidade, solubilidade e tempo de retenção do fármaco no local de ação, além do 

aumento da eficácia, especificidade e tolerabilidade dos medicamentos (ALEXIS et al., 

2008; PATRA et al., 2018). Ainda que, a maioria dos antifúngicos sejam ainda eficazes 

no tratamento da CVV, as formas farmacêuticas no qual estão disponíveis podem não 

apresentar um resultado satisfatório quando aplicado pela via intravaginal, podendo ser 

eliminados do ambiente vaginal pelos fluídos biológicos presentes no local (SMART, 

2005). Portanto, as nanoformulações mucoadesivas foram preparadas e avaliadas quanto 

à sua atividade antifúngica in vitro e em modelo murino da CVV.  

O trans-cinamaldeído e o fluconazol foram avaliados quanto a sua atividade 

antifúngica in vitro. O teste de concentração inibitória mínima (CIM) é rotineiramente 

utilizado para esse fim, pois revela informações relativas a capacidade do fármaco em 

exercer atividade antifúngica. Valores de CIM ≤ 8 µg/mL indicam que a cepa de C. 

albicans é sensível ao fluconazol (DE OLIVEIRA DEMITTO et al., 2012). Para o trans-

cinamaldeído não há um consenso em relação aos valores de CIM devido à escassez de 

trabalhos científicos. Na literatura são encontrados CIMs que variam entre 62,5 e 400 

µg/mL (SHREAZ et al., 2011). Portanto, a CIM de 2 µg/mL para o fluconazol e de 75 

µg/mL do trans-cinamaldeído encontradas nesse estudo indicam que a cepa de C. albicans 

ATCC 10231, como esperado, não é resistente aos fármacos. A CIM encontrada para as 

nanopartículas são semelhantes às encontradas para os farmacos livres.  

Para a preparação das nanopartículas foi utilizada a técnica de gelificação iônica, 

pois nesse método não se faz necessário o uso de solventes orgânicos ou de outros 

compostos tóxicos, além de consistir em uma metodologia de fácil execução, barata e que 

não emprega equipamentos sofisticados para a sua realização (CALVO et al., 1997). 

Alguns fatores podem influenciar a característica da partícula formada por este método, 

como por exemplo, o peso molecular da quitosana, a concentração do TPP e pH. 

Quitosana de alto peso molecular tende a produzir partículas maiores, menos estáveis, 

com pouca solubilidade e biodegradabilidade reduzida (KRISHNAN et al., 2018). 

Portanto, neste trabalho foi utilizada quitosana de baixo peso molecular na produção das 
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partículas, com o propósito de produzir partículas com diâmetro inferior a 500 nm para a 

aplicação tópica.  

Ao preparar as nanopartículas quando adiciona-se o TPP ocorre a opacificação da 

dispersão, essa turvação indica que houve a formação das nanopartículas. Mas o excesso 

de TPP na dispersão pode ocasionar a formação de micropartículas ao invés de partículas 

em escala nanométrica (KALOTI; BOHIDAR, 2010). Para evitar a formação de 

micropartículas, a quantidade de TPP foi previamente testada e padronizada na 

concentração ideal para o preparo das partículas. Em nosso estudo, a adição do TPP na 

concentração de 0,75 mg/mL, não ocasionou uma opacificação exagerada na dispersão, e 

resultou na obtenção de nanopartículas, o que foi posteriormente  confirmada pela técnica 

de espalhamento dinâmico de luz.  

A quitosana é um polímero insolúvel em pH alcalino, portanto, uma etapa crucial 

na produção de nanopartículas é a acidificação da água para a dissolução da quitosana. 

Porém, pHs extremamente baixos favorecem a formação de íons acetato que irão se ligar 

aos grupos amino da quitosana. Em vista disso, a acidificação da solução deve ser 

controlada. A acidificação da solução abaixo de 4,5 prejudica a formação de 

nanopartículas, além de produzirem partículas mais heterogêneas quanto ao tamanho, 

elevando assim os valores de PdI. Os pHs superiores a 5,2 invariavelmente facilitam a 

formação de micropartículas (FAN et al., 2012). Assim sendo, o pH da solução de 

quitosana foi  ajustado para 4,5, com o propósito de serem obtidas nanopartículas com 

PdI menor do que 0,5 ao final do processo.  

As NP-V preparadas apresentaram diâmetro médio de 448,9 nm e um PdI de 0,4 

e uma carga positiva de 31,3 mV, sendo então compatíveis com os dados da literatura. 

Kaloti e Bolidar, (2010), utilizaram quitosana com alto grau de desacetilação na 

preparação de nanopartículas. Os resultados indicaram uma variação de 150 a 360 nm no 

diâmetro das partículas, além de apresentarem uma carga superficial superior a +40 mV.  

As NP-FLU foram o grupo de partículas que exibiram os menores tamanhos e PdI. 

A média do tamanho das NP-FLU foi de 175,3 nm, PDI de 0,2 e o potencial zeta de 33,2 

mV. Resultados similares a este são encontrados em outros estudos como o de Jafarinejad 

e colaboradores, (2012), que aplicaram a técnica de gelificação iônica para a encapsulação 

de itraconazol. As nanopartículas de itraconazol apresentaram um tamanho médio de 240 

nm, com um PdI de 0,1 e carga superficial de +17 mV (JAFARINEJAD et al., 2012).  

A encapsulação de óleos essenciais em nanopartículas poliméricas vem crescendo 

ao longo do tempo, especialmente pelas vantagens conferidas pela encapsulação, como a 
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proteção do OE contra a degradação e o controle de sua liberação. As NP-CIN 

desenvolvidas neste estudo exibiram um tamanho médio de 352,6 nm e um PdI de 0,4, 

além de uma carga superficial de +32 mV. Esses resultados estão em consonância com 

os dados da literatura científica. Subhaswaraj e colaboradores, (2018) determinaram a 

eficácia de nanopartículas de cinamaldeído na regulação negativa da virulência associada 

ao quorum sensing e formação de biofilme em Pseudomonas aeruginosa, onde os 

pesquisadores obtiveram nanopartículas de cinamaldeído com diâmetro de 342 nm e PdI 

de 0,2 (SUBHASWARAJ et al., 2018).  

Cada vez mais a co-encapsulação tem se difundido na nanomedicina, com o 

intuito de buscar sinergismo por meio dos mecanismos de ação entre os fármacos ou 

substâncias (MATHEW; LENDLEIN; WISCHKE, 2014). As NP-CO preparadas no 

presente trabalho demonstraram um tamanho de 234,5 nm, PdI de 0,4 e uma carga 

positiva de 33,2 mV. Esses resultados são semelhantes ao encontrado por Costa e 

colaboradores (2019), que coencapsularam miconazol e farnesol em nanopartículas de 

quitosana para o tratamento de CVV. Neste trabalho, as nanopartículas coencapsuladas 

(miconazol e farnesol) apresentaram tamanho de 294 nm, PdI 0,2 e carga superficial de 

+18 mV. 

De maneira geral, as nanopartículas produzidas demostraram caraterísticas 

favoráveis para aplicação tópica, em relação ao tamanho, PdI e carga superficial. O 

tamanho da partícula e suas cargas superficiais tem um papel fundamental no emprego 

dos sistemas nanoestruturados em mucosas, pois partículas grandes e com pouca carga 

superficial podem se agregar levando a perda de sua função (METWALLY; 

STACHEWICZ, 2019). Os valores positivos de potencial zeta já eram previstos devido 

ao uso da quitosana que é um polímero catiônico.  

Diversas variáveis podem influenciar na quantidade de fármaco que será 

encapsulado nas nanopartículas, dentre elas se destacam o tipo de polímero, a quantidade 

de fármaco que é adicionado, as características físico-químicas do composto, e o pH da 

solução (SCHAFFAZICK et al., 2003). Fármacos com baixo peso molecular e com alta 

hidrofilicidade se difundem para o meio aquoso de forma acelerada durante o processo 

de encapsulação (LEO et al., 2004). Esse fato explica a baixa EE do fluconazol neste 

trabalho. A baixa EE do trans-cinamaldeído pode ser atribuída à sua hidrofobicidade e a 

pequenas perdas indesejáveis devido a volatilização durante a encapsulação pelo fato de 

ser um óleo essencial (BEYKI et al., 2014; BILIA et al., 2014). No entanto, quando 

coencapsulados observou-se uma maior EE para o fluconazol enquanto não houve 
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modificação na EE do trans-cinamaldeído. Esse resultado sugere que o fluconazol possa 

ter sido aprisionado em uma espécie de “núcleo oleoso” proporcionado pelo trans-

cinamaldeído evitando assim a sua perda para o meio aquoso.  

Com o decorrer do tempo, as nanopartículas poliméricas podem sofrer agregação, 

devido a perda da estabilidade física, principalmente as dispersas em meio aquoso 

(JONASSEN; KJØNIKSEN; HIORTH, 2012). A estabilidade das nanoformulações foi 

avaliada quanto ao tamanho, PdI e potencial zeta nos dias 1, 20 e 40 após a preparação. 

Os resultados mostraram que as nanopartículas apesar de apresentarem pequenas 

alterações pontuais em suas características, ao longo do tempo elas se mantiveram 

estáveis.  

Além da caracterização in vitro, as nanopartículas precisam ser analisadas quanto 

ao seu potencial tóxico. A partir da avaliação de citotoxicidade em hemácias, observou-

se que as nanopartículas e os compostos livres testados não mostraram nenhum efeito 

tóxico sobre as células sob as condições avaliadas. Para investigar a segurança das 

nanoformulações, foi conduzido um teste in vivo em G. mellonella para avaliação de 

toxicidade tanto dos compostos livres quanto das nanopartículas. O resultado atestou que 

as preparações e os fármacos livres são seguros para a condução do teste in vivo em 

modelo murino apesar de as NP-V apresentarem uma taxa de mortalidade de 30% sobre 

as larvas.  

Os níveis de toxicidade das nanopartículas dependem do tipo de polímero, do 

tamanho, da quantidade de partículas na dispersão e de como essas partículas interagem 

com as células. Mendes e colaboradores (2015), investigaram os efeitos citotóxicos de 

quatro diferentes nanocarreadores biodegradáveis vazios (nanocápsulas poliméricas, 

nanoesferas, carreadores lipídicos nanoestruturados e lipossomas) em linfócitos 

humanos, fibroblastos Balb/c 3T3 e hemácias. Os resultados mostraram que uma alta 

densidade de nanopartículas na dispersão (nanopartículas/mL) pode ocasionar uma 

resposta de citotoxicidade, influenciando negativamente a viabilidade celular (MENDES 

et al., 2015). Elbi e colaboradores (2017) analisaram o potencial citotóxico de 

nanopartículas de quitosana carreando ciprofloxacino e os resultados não demonstraram 

efeitos tóxicos sobre as hemácias (ELBI et al., 2017). Um estudo de citotoxicidade 

conduzido por Doyle e colaboradores (2019) em G. mellonella utilizando cinamaldeído 

também não observaram efeitos tóxicos sobre as larvas (DOYLE et al., 2019).  

Para avaliar a eficácia terapêutica, as nanoformulações foram testadas no modelo 

experimental murino da CVV. O protocolo experimental da CVV é amplamente utilizado 
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para avaliação da eficácia de novos tratamentos antifúngicos, para a compreensão da 

patogênese e avaliação da resposta imune (AMARAL et al., 2010; COSTA et al., 2019). 

Esse modelo possui algumas limitações, como a falta da C. albicans compondo a 

microbiota vaginal e as diferenças de pH vaginal em relação ao encontrado nas mulheres. 

Para superar essas limitações, os animais recebem aplicações subcutâneas de valerato de 

estradiol para que os camundongos estejam em um estado de pseudo-estro para que haja 

o estabelecimento da infecção mediante a aplicação do inóculo contendo C. albicans 

(YANO; FIDEL, 2011).  

Os resultados obtidos após o teste in vivo, indicaram a inibição do crescimento 

fúngico para os tratamentos com as NP-V, NP-FLU, NP-CIN e NP-CO. Ainda que, os 

resultados não sejam totalmente conclusivos, a formulação comercial de miconazol a 2% 

em creme foi bastante eficaz no controle do crescimento fúngico e as nanoformulações 

obtiveram um resultado estatisticamente semelhante entre si frente a C. albicans. Visto 

que ainda não há no mercado uma formulação tópica de fluconazol e nem de trans-

cinamaldeído, o resultado encontrado nesse trabalho pode viabilizar o interesse no 

desenvolvimento de um produto tópico contendo esses compostos juntos ou isolados para 

o tratamento da CVV. Costa e colaboradores (2019) conduziram um experimento 

semelhante ao testar in vivo nanopartículas de quitosana contendo miconazol, farnesol e 

coencapsulada, ao final do estudo os autores concluíram que a nanopartícula 

coencapsulada foi eficaz na redução do crescimento fúngico além de contribuir para a 

diminuição da resposta inflamatória. Abd Ellah e colaboradores (2019), compararam a 

eficácia terapêutica de gel desenvolvido com quitosana e goma contendo cetoconazol e o 

terconazol em creme disponível comercialmente em mulheres com o diagnóstico de 

CVV. Os resultados finais demostraram que a eficácia do gel de quitosana com 

cetoconazol teve eficácia equivalente a formulação comercial (ABD ELLAH et al., 2019).  

Os resultados das análises histopatológicas evidenciaram a presença de 

microabscessos em todos os grupos analisados. Esses microabscessos podem ser 

resultantes de lesões promovidas pela ponteira da pipeta durante a aplicação dos 

tratamentos nos animais. Uma vez que também foi encontrado no grupo controle não 

infectado, provavelmente não é uma alteração tecidual provocada diretamente pelas 

nanopartículas. A hiperplasia foi notada em todos os grupos, exceto no controle negativo 

e no tratamento comercial. A hiperplasia e a hiperceratose é um achado histológico 

considerado normal, pois os camundongos receberam aplicações de valerato de estradiol. 

O valerato de estradiol é um hormônio que pode induzir a proliferação, estratificação e 
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cornificação do epitélio vaginal (BUCHANAN et al., 1998). Em todos os tratamentos 

com as nanoformulações não foram observados a presença de leveduras exceto para um 

dos fragmento analisados para a NP-CO, em que foram observadas raras leveduras na luz 

do epitélio não chegando a camada córnea. Esses resultados indicam que as 

nanopartículas foram eficazes na inibição do fungo. 

Diversos fatores podem ter tido influência no resultado final, como o perfil de 

liberação das NPs, a composição da microbiota do animal, virulência da cepa e os níveis 

de aderência das NPs ao epitélio vaginal. A falta de degradação/erosão ou baixa taxa de 

dissociação do fármaco da NP podem dificultar a liberação do fármaco para a mucosa 

vaginal, fazendo com que o CIM não seja atingido, prejudicando assim a eficácia do 

tratamento. Além disso, a dinâmica e o perfil de liberação in vivo pode ser influenciado 

por muitos outros fatores como o pH, por ação de enzimas e pela pressão exercida sobre 

as nanopartículas (GEORGE; SHAH; SHRIVASTAV, 2019; SAFDAR et al., 2019). 

A formação de certos fatores de virulência, como o biofilme, pode diminuir a 

eficiência do tratamento pela dificuldade de entrega do fármaco pelas NPs. A mucoadesão 

das NPs ao tecido vaginal é um ponto crítico para o sucesso do tratamento. NPs mal 

aderidas ao epitélio não conseguem liberar o fármaco de maneira sustentada e gradual ao 

sítio alvo, ocasionando então o fracasso do tratamento. Animais com supressão da 

microbiota estão mais propensos a desenvolver infecções severas necessitando assim de 

uma dose terapêutica maior do que a disponibilizada por meio do tratamento com as 

nanoformulações (PENG et al., 2008).  
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CONCLUSÕES 

 

Foram desenvolvidas nanopartículas vazias, e contendo fluconazol, trans-

cinamaldeído e fluconazol mais trans-cinamaldeído coencapsulados pela técnica de 

gelificação ionotrópica. As NP-V, apresentaram diâmetro médio de 448,9 ±32,9, PdI de 

0,498 ±0,105 e carga superficial de +31,3 ±0,41. As NP-FLU, apresentaram diâmetro 

médio de 175,3 ±8,9, PdI de 0,273 ±0,017, carga superficial de +33,2 ±0,3 e eficiência de 

encapsulação de 37,5% ±3,1. As NP-CIN, apresentaram diâmetro médio de 352,6 ±71,6, 

PdI de 0,439 ±0,056, carga superficial de +32,5 ±0,66 e eficiência de encapsulação de 

44,6% ±3,7 e as NP-CO apresentaram diâmetro médio de 234,5 ±60,2, PdI de 0,404 

±0,071, carga superficial de +33,2 ±0,58 e eficiência de encapsulação de 56,8% ±3 para 

o fluconazol e de 46,1% ±5,1 para o trans-cinamaldeído. 

Além disso, as NPs exibiram uma morfologia esférica e superfície lisa à 

microscopia eletrônica de varredura. As nanoformulações apresentaram boa estabilidade 

a temperatura ambiente (25 ºC) e sob temperatura de refrigeração (4 ºC) ao longo dos 40 

dias de observação. As NPs se mostraram atóxicas quando incubadas com hemácias 

humanas. No teste de citotoxicidade in vivo, apenas as NP-V exibiram algum grau de 

toxicidade as larvas de G. mellonella.  

Todas as nanoformulações demonstraram efeitos inibitórios in vitro frente a cepa 

de C. albicans ATCC 10231 pela técnica de microdiluição em caldo. A CIM observada 

para a NP-V foi de 1300 µg/mL, a CIM registrada para a NP-CIN foi de 75 µg/mL, a 

CIM da NP-FLU foi de 2 ug/mL e a da NP-CO foi de 2 µg/mL para o fluconazol e de 

37,5 µg/mL para o trans-cinamaldeido, após 48 horas de incubação com o fungo. Todas 

as nanopartículas se mostraram eficazes em inibir o desenvolvimento da Candida em 

modelo murino da CVV. A carga fúngica após o tratamento com as NPs diminuiu 

consideravelmente em relação ao controle positivo (p ˂0,05). Na comparação entre as 

NPs e o miconazol em creme, não foi constatado diferença estatística significativa nas 

respectivas eficácias dos tratamentos (p ˃0,05).  

As nanoformulações de fluconazol, trans-cinamaldeído e coencapsulada, 

constituem alternativas promissoras para o tratamento de infecções causadas por Candida 

albicans, pois os testes preliminares, tanto in vitro quanto in vivo, indicaram que as 

partículas foram eficazes no processo de inibição fúngica e seguras para uso por via 

tópica. Atualmente, não existe no mercado uma nanoformulação com atividade 

antifúngica para uso tópico contendo fluconazol associado a um composto de origem 
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natural como o trans-cinamaldeído, além disso com a nanopartícula coencapsulada 

haveria um sinergismo do efeito fungistático do fluconazol com o efeito fungicida do 

trans-cinamaldeído, superando então os mecanismos de resistência e virulência fúngica. 

Portanto seria muito interessante a realização de testes adicionais para a nanoformulação 

coencapsulada. 
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