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RESUMO
A leishmaniose é uma doença parasitária causada por protozoários do gênero
Leishmania, considerada pela Organização Mundial de Saúde - OMS como uma das seis
mais importantes doenças infecciosas. O desenvolvimento de terapias mais eficazes para o
tratamento dessa doença faz-se necessário, pois o principal fármaco utilizado atualmente, o
antimoniato de meglumina, apresenta efeitos adversos decorrentes da administração
endovenosa ou intramuscular de altas doses, seguindo um esquema terapêutico complexo
que muitas vezes faz com que o paciente abandone o tratamento. Visto isso, os
nanocarreadores poliméricos coloidais (NPCs) apresentam-se como uma proposta
interessante para diminuir os efeitos adversos desse fármaco e aumentar a aderência do
paciente ao tratamento, pois, eles viabilizam o desenvolvimento de medicamentos de
aplicação tópica, com liberação sustentada e sítio-específica, de fármacos hidrofílicos, como
o antimoniato de meglumina. Nesse sentido, este trabalho apresenta um estudo sobre a
obtenção de um NPC constituído de maltodextrina para encapsulação do antimoniato de
meglumina. Nesse estudo, avaliou-se parâmetros que influenciam no processo de obtenção
e estabilidade dos nanocarreadores de poliméricos coloidais, tais como: concentração de
eletrólitos, adição de copolímeros e proporção de emulsificante. Com isso, foi possível obter
partículas de nanocarreador constituído de maltodextrina suspensas em silicone com
tamanho em torno de 250 nm e polidispersão menor que 0,2, que encapsulam o antimoniato
de meglumina com eficiência de aproximadamente 91%. Através dos ensaios de liberação in
vitro e permeação cutânea, observou-se que este sistema nanocarreador confere um perfil
de liberação sustentada por pelo menos 21 dias, mantendo o fármaco retido nas camadas
superiores da pele, onde o parasita se encontra. Esses resultados demonstram que o
nanocarreador polimérico constituído de maltodextrina tem potencial para ser utilizado na
obtenção de um medicamento tópico, com liberação sustentada e sítio-específica para o
tratamento da leishmaniose tegumentar.
Palavras-chaves: Leishmania; antimoniato de meglumina; maltodextrina; nanocarreadores
poliméricos coloidais; sistemas de liberação controlada;

ABSTRACT
Development of colloidal polymeric nanocarrier for topical
meglumine antimoniate delivery for cutaneous leishmaniasis
treatment
The leishmaniasis is a parasitic disease caused by protozoa of the genus
Leishmania, considered by the World Health Organization – WHO as one of the six most
important infectious diseases. The development of more effective therapies for the treatment
of this disease is necessary, because the main drug used currently, meglumine antimoniate,
presents adverse effects of intravenous or intramuscular administration of high doses,
following a complex regimen that often makes the patient to abandon the treatment. Seen it,
colloidal polymeric nanocarriers (NPCs) are interesting proposal to reduce the adverse
effects of the drug and increase adherence to the treatment, because they enable the
development of topical medicine, with sustained release and target delivery of hydrophilic
drugs, such as meglumine antimoniate. This way, this work describes the manufacture
process of maltodextrin NPC for encapsulation of meglumine antimoniate. We evaluated
parameters that influence the production process and stability of colloidal polymeric
nanocarriers, such as: concentration of electrolytes, the addition of copolymers and
proportion of emulsifier. Thereat, we obtain maltodextrin nanocarrier particles with diameter
size about 250 nm and polydispersity less than 0.2, which efficiency encapsulation of nearly
91%. These results showed that maltodextrin polymeric nanocarrier have potential to
development a topical medicine, with sustained release and target delivery to be applied in
the cutaneous leishmaniasis therapy.
Key-words: Leishmania; meglumine antimoniate; maltodextrin; colloidal polymeric
nanocarriers; drug delivery system; target delivery.
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1

INTRODUÇÃO
A leishmaniose é uma doença presente em 88 países, que acomete ao

menos 12 milhões de pessoas ao redor do mundo, com registro anual de 1 a 2
milhões de novos casos. Embora apresente baixa mortalidade, a gravidade de seu
quadro clínico leva a Organização Mundial da Saúde (OMS) considerar a
leishmaniose tegumentar como uma das seis mais importantes doenças infecciosas
(OMS, 2010).
Historicamente, a quimioterapia da leishmaniose foi baseada no uso de
compostos de antimônio, tais como o antimoniato de meglumina, por via intravenosa
ou intramuscular (DEMICHELI; FRÉZARD, 2005; GLUCANTIME, 2014). No entanto,
os antimoniais apresentam efeitos adversos e esquema terapêutico complexo que
muitas vezes faz com que o paciente abandone o tratamento e, por conta disto,
propicie o aparecimento de formas resistentes do parasita (BRASIL, 2007; GIL,
2007; LIMA, 2012).
Por estes motivos, o desenvolvimento de uma nova forma de aplicação dos
antimoniais no tratamento da leishmaniose, como a mudança da via de
administração de intravenosa ou intramuscular para tópica seria uma alternativa que
dimuiria a toxicidade e melhoria a aderência dos pacientes. No entanto, o
desenvolvimento de formulações tópicas que promovam a liberação adequada de
ativos hidrofílicos, tais como o antimoniato de meglumina, não é um processo trivial.
Exige o desenvolvimento de tecnologias inovadoras para veiculação de fármacos
para tratamento da leishmaniose.
Nesse cenário, os sistemas nanocarreadores surgem como uma alternativa
para viabilizar a utilização tópica e racional dos antimoniais no tratamento da
leishmaniose. Eles permitem a alteração das características físico-químicas dos
ativos e melhoram a interação com as estruturas da pele.
Sabendo disso, neste estudo apresenta-se o desenvolvimento de um sistema
nanocarreador que tem potencial para ser aplicado no tratamento tópico da
leishmaniose tegumentar.
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2
2.1

OBJETIVOS
Objetivo geral
O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um nanocarreador

polimérico coloidal (NPC) que promova a liberação sítio-específica e sustentada do
antimoniato de meglumina para aplicação no tratamento tópico da leishmaniose.
2.2

Objetivos específicos
 Obter e caracterizar os NPCs placebo empregando polímeros compatíveis
para aplicação farmacêutica (maltodextrina e Pluronic);
 Produzir nanocarreadores contendo antimoniato de meglumina encapsulado,
seguindo metodologia estabelecida por CERIZE et al. (2011);
 Caracterizar os NPCs modificados contendo antimoniato de meglumina com
relação às propriedades físicas e químicas;
 Avaliar a quantidade efetivamente encapsulada de antimoniato de meglumina
nos nanocarreadores poliméricos coloidais (NPC’s);
 Avaliar a cinética de liberação in vitro do fármaco para as diferentes
formulações preparadas mimetizando as condições fisiológicas;
 Avaliar a taxa de permeação cutânea in vitro comparando o ativo livre com o
ativo encapsulado nos nanocarreadores poliméricos coloidais.
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3
3.1

REVISÃO DA LITERATURA
A leishmaniose
A leishmaniose é uma doença parasitária infecciosa, não contagiosa, causada

por cerca de 20 espécies de um protozoário flagelado do gênero Leishmania, ordem
Kinetoplastida, família Trypanosomatidae (BRASIL, 2007; MARTINS, 2007) . É
transmitida ao homem (ou outros hospedeiros vertebrados) pela picada de um
mosquito hematófago infectado, denominado flebótomo (DEMICHELI; FRÉZARD,
2005).
Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS (2010), a leishmaniose é
uma doença presente em 88 países, que acomete ao menos 12 milhões de pessoas
ao redor do mundo, com registro anual de 1 a 2 milhões de novos casos.
Apesar da leishmaniose ser considerada um zoonose típicas de áreas rurais
de regiões tropicais e subtropicais, observa-se um crescimento de casos relatados
em áreas urbanas que, segundo a OMS (2002), pode estar associada a devastação
das florestas e consequente migração dos vetores para as áreas urbanas, bem
como o fênomeno da urbanização onde pessoas infectadas migram para os centros
urbanos levando consigo o parasita.
No homem, caracteriza-se pelas formas tegumentar (LT) e visceral (LV)
(OMS, 2010), sendo a LT a forma clínica de maior incidência (1,5 milhões de novos
casos/ano). Clinicamente, caracteriza-se por ulcerações (Figura 1) em áreas
expostas da pele, que podem levar a deformidades, geralmente de evolução
espontânea e de difícil tratamento (BRASIL, 2007).
Figura 1 – Úlcera característica de infecção por leishmaniose.

Fonte: GOMES et al., 2012

Embora apresente baixa mortalidade, a gravidade de seu quadro clínico que
pode causar extensivas mutilações faciais, com implicação social importante, levou
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a Organização Mundial da Saúde (OMS) considerar a leishmaniose tegumentar
como uma das seis mais importantes doenças infecciosas, e acentua a necessidade
da busca por medidas de controle e/ou tratamento mais eficazes (BRASIL, 2007; GIL
et al., 2007; OMS, 2010).
3.1.1 Ciclo biológico do parasita
A Leishmania é um protozoário intracelular obrigatório das células do sistema
fagocítico mononuclear, com duas formas principais evolutivas em seu ciclo de vida:
uma flagelada ou promastigota, e outra aflagelada ou amastigota (BRASIL, 2007).
As formas promastigotas (Figura 2) encontram-se no trato digestivo do hospedeiro
invertebrado. São formas alongadas, com um flagelo livre e longo emergindo do
corpo do parasito na sua porção anterior. As formas amastigotas (Figura 3) são
encontradas no vacúolo parasitóforo de células do sistema fagocítico mononuclear
do hospedeiro vertebrado e apresentam-se tipicamente ovóides ou esféricas. Não há
flagelo livre, mas apenas um rudimento, que está presente na bolsa flagelar, uma
invaginação da superfície do parasito (LIMA, 2012).
Figura 2 – Forma flagelada ou promastigota.

Figura 3 – Forma aflagelada ou amastigota.

Fonte: Brasil, 2007

Fonte: Brasil, 2007

O ciclo biológico do parasito (Figura 4) inicia-se quando o vetor regurgita no
local da picada na epiderme do hospedeiro vertebrado as formas promastigotas
metacíclicas (infectantes) durante seu repasto sanguíneo. Na pele essas formas são
fagocitadas por células do sistema fagocítico mononuclear, os neutrófilos têm papel
importante na fase inicial da infecção pelos promastigotas, e principalmente os
macrófagos, por darem sequência à fagocitose dos neutrófilos apoptóticos
infectados (LIMA, 2012). No fagolisossoma, as formas promastigotas metacíclicas se
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diferenciam em amastigotas. No interior do vacúolo, as amastigotas sofrem
sucessivas divisões binárias, levando à lise do macrófago e a liberação dos
parasitos, que poderão infectar macrófagos adjacentes. O ciclo se completa quando
outro vetor ao realizar o repasto sanguíneo, adquire o sangue contendo macrófagos
infectados da pele. No intestino médio do vetor as amastigotas ingeridas se
transformam em promastigotas procíclicas (não infectivas), que se dividem
rapidamente e sofrem modificações morfológicas denominadas metaciclogênese.
Durante a metaciclogênese, as promastigotas procíclicas sofrem modificações
bioquímicas em sua superfície, perdendo assim sua capacidade de adesão ao
epitélio do intestino médio do flebótomo. Como resultado, as promastigotas
metacíclicas destacam-se, migrando para a faringe e cavidade bucal, de onde elas
são transmitidas ao hospedeiro vertebrado, durante o próximo repasto sanguíneo,
reiniciando o ciclo (BRASIL, 2007; LIMA, 2012).
Figura 4 – Ciclo de vida do parasita Leishmania.

Fonte: LIMA, 2012
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3.1.2 Leishmaniose no Brasil
A LT é uma doença endêmica presente em todas as unidades federativas do
país, com magnitudes distintas e diferenças locais quanto às espécies de
leishmanias e vetores envolvidos, além de diversos determinantes ambientais, sócioeconômicos e políticos (BRASIL, S.d.).
No período de 1988 a 2009, a LT apresentou média anual de 26.021 casos
registrados e coeficiente de detecção médio de 14,1 casos por 100.000 habitantes.
A região Norte vem contribuindo com o maior número de casos (cerca de 37,3% do
total de casos registrados, no período) e com os coeficientes médios mais elevados
(66,9 casos por 100.000 habitantes) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).
3.1.3 Profilaxia e tratamento das leishmanioses
Ainda não há vacina ou medicamento profilático contra a leishmaniose. As
medidas de prevenção mais eficazes consistem na utilização de mosquiteiros
impregnados de inseticidas, coleiras para cães e rastreamento e vigilância dos
reservatórios de água (SANOFI, 2014).
Durante mais de 70 anos, o tratamento de primeira linha na maioria dos
países foi com antimônios pentavalentes injetáveis. O tratamento é prolongado,
potencialmente tóxico e doloroso (OMS, 2010).
Em caso de recidiva, os pacientes requerem tratamento com um
medicamento mais tóxico, de segunda linha, como anfotericina B ou pentamidina
(OMS, 2010). No entanto, esses fármacos também apresentam pontos negativos
como a nefrotoxicidade, teratogenicidade ou alto custo como as formulações
lipossomais de Anfotericina B (ARNHOLD, 2007; LIMA, 2012). Por isso, os
compostos de antimônio continuam sendo utilizados em alguns países do mundo
onde a introdução de marcas de genéricos reduz os custos e, portanto, torna esses
medicamento mais acessível (CROFT; BARRETT; URBINA, 2005).
Uso dos compostos de antimônio para tratamento de leishmaniose
O uso de compostos de antimônio para diversos fins terapêuticos é conhecido
desde a antiguidade, mas somente em 1912, Gaspar de Oliveira Vianna relatou a
eficácia do tártaro emético (antimonial trivalente), no tratamento da leishmaniose
cutâneo-mucosa, e desde então compostos antimoniais são os fármacos de primeira
escolha no tratamento da leishmaniose (DEMICHELI; FRÉZARD, 2005).
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Entretanto, devido a cardiotoxicidade e intolerância gastrointestinal dos
complexos de antimônio trivalente (Sb3+), esses foram substituídos por complexos
de antimônio pentavalente (Sb5+), como o antimoniato de N-metilglucamina, também
conhecido com antimoniato de meglumina, ou o estibogluconato de sódio (GIL,
2007).
Ainda assim, os antimoniais pentavalentes apresentam eficácia limitada e
algumas vezes significante toxicidade devido ao acúmulo de antimônio (Sb) em
diferentes

tecidos

gerando

mialgia,

pancreatite,

pancitopenia,

hepato

e

cardiotoxicidade (BRASIL, 2007; GIL et al., 2007).
Atualmente, entre os antimoniais disponíveis no mercado para o tratamento
de leishmaniose estão o estibogluconato de sódio (Solustibosan®, formulação da
empresa Bayer e Pentostam®, formulaçao da empresa Welcome), uréia estibamina
(Estibamine®) e o antimoniato de N-metilglucamina (Glucantime®, formulação da
empresa Sanofi). Sendo que todos esses medicamentos são aplicados através da
via endovenosa, intramuscular ou intralesional.
No Brasil é comercializado somente o antimoniato de N-metilglucamina,
sendo que esse é o medicamento de primeira escolha para o tratamento das
leishmanioses no país (BRASIL, 2007).
Segundo recomendações da Secretaria de Vigilância Sanitária do Brasil o
antimoniato de meglumina deve ser administrado entre 10 e 20mg de Sb 5+, por via
endovenosa ou intramuscular, por 20 dias seguidos para tratamento da leishmaniose
cutânea localizada e disseminada (BRASIL, 2007).
A administração via endovenosa ou intramuscular do medicamento gera a
necessidade de se trabalhar com pessoal especializado e, por vezes, é necessário
realizar a internação do paciente (LIMA, 2012). Além disso, a terapia pela via
intramuscular é acompanhada por dores locais no momento e logo após a
administração (GLUCANTIME, 2014; LIMA, 2012). Esses pontos limitam a adesão
do paciente à terapia o que corrobora com o aumento dos reservatórios da doença e
aparecimento de formas resistentes do parasita (DEMICHELI; FRÉZARD, 2005;
LIMA, 2012).
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Farmacocinética do antimoniato de meglumina
A

farmacocinética

de

antimoniais

pentavalentes

administrados

via

intramuscular pode ser dividida em três fases, sendo a fase inicial de absorção com
meia vida de 0,85h, seguida por uma fase de eliminação rápida com meia vida de 2h
e finalmente, uma fase de eliminação mais lenta com meia vida de cerca de 76h. Por
outro lado, quando administrado intravenosamente, cerca de 80% do antimonial
pentavalente é eliminado em até 24h na urina na forma inalterada (GIL et al., 2007;
GLUCANTIME, 2014).
Farmacodinâmina do antimoniato de meglumina
O mecanismo de ação preciso dos antimoniais pentavalentes no combate a
Leishmania ainda é controverso e pouco compreendido. É pressuposto que várias
enzimas de Leishmania spp sejam inibidas seletivamente (GLUCANTIME, 2014).
Considerando o potencial de redução do Sb+5 em sistemas biológicos, o
mecanismo de oxirredução é uma das hipóteses consideradas, sendo proposto a
redução in vivo de complexos Sb+5 para compostos mais tóxicos de Sb+3. Destacase ainda o papel de grupos tiol, comuns em biomoléculas contendo cisteína, que tem
sido implicado nesta conversão (CHAI et al., 2005). Entretanto, outros estudos
indicam que o papel do Sb+3 estaria muito mais associado à toxicidade, que
propriamente à atividade específica anti-leishmaníase (GIL et al., 2007).
Por outro lado, tem sido proposto também, como mecanismo de ação, a
capacidade do Sb+5 de formar complexos com nucleotídeos, interferindo no seu
metabolismo e inibindo a topoisomerase do parasito (DEMICHELI et al., 2002). Esta
hipótese é consolidada pelo fato de que os nucleosídeos e polinucleotídeos
apresentam elevado número de funções oxigenadas e nitrogenadas, que se
constituem em sítios doadores potenciais para íons metálicos (GIL et al., 2007).
Em contrapartida, ao contrário das células de mamíferos, os protozoários são
incapazes de sintetizar purinas de novo. Para tanto, os parasitos utilizam
mecanismos bioquímicos alternativos, que tem como ponto de partida a translocação
de purinas pré-formadas. Esta estratégia de produção de purinas, exarcebada em
Leishmania, pode também contribuir para formação de complexos Sb+5-purina, os
quais por sua vez teriam influência deletéria em toda bioquímica do DNA do parasita
(CHAI et al, 2005).
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Outro mecanismo proposto está relacionada a inibição da fosfofrutoquinase,
com subseqüente bloqueio da produção de adenosina trifosfato (GLUCANTIME,
2014). Estudos de cinética de formação de complexos entre misturas contendo
antimoniato de potássio e derivados da adenina comprovam esta teoria. Constatouse, por ressonância magnética e dicroísmo circular, a formação de complexos de
Sb+5 com adenosina e adenosina monofosfato, predominantemente, via resíduo
ribose. Este fato presume a possibilidade de interações com outras biomoléculas
que contenham ribose, tais como guanina, uracila, citosina, hipoxantina, bem como
alguns dinucleotideos (DEMICHELI et al, 2002).
Outra associação que se faz ao provável mecanismo de ação dos compostos
metálicos em geral diz respeito à inibição da enzima superóxido dismutase (SOD),
cuja atividade e importância aumentam em parasitos infectantes. Tal inibição levaria
por sua vez, a um aumento do nível de radicais superóxido e morte do parasito (GIL
et al., 2007).
Outra hipótese aventada diz respeito a formação de complexos entre Sb+5 e
guanosina 5’-difosfato-D-manose (5’-GDP). Isso interfere na produção dos
glicoconjugados da parede celular do parasita. Esses glicoconjugados são
moléculas importantes no mecanismo de virulência do parasita estando amplamente
distribuídos sobre sua superfície celular, como representado na Figura 5. Isto
inviabiliza um dos mecanismos de virulência do parasita que está relacionado à
aderência do protozoário às células do sistemas mononuclear fagocítico através
desses glicoconjugados (CHAI et al, 2005).
Figura 5 – Representação dos glicoconjugados distribuídos na parede celular da
Leishmania.

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.2

Cenário atual das ações mundias no desenvolvimento de novas estratégias
para tratamento da leishmaniose
Buscando tratamentos alternativos mais eficazes e seguros para tratamento

de doenças negligenciadas, em 2003, foi formada uma rede internacional de
pesquisa, chamada Drug for Neglected Diseases initiative (DNDi) ou Iniciativa
Medicamentos para Doenças Negligenciadas, para combater um grave problema de
saúde mundial: a falta de medicamentos eficazes para doenças como malária,
leishmaniose e mal de Chagas. Essa rede tem como objetivo identificar e reiniciar
estudos com substâncias potencialmente úteis no tratamento de doenças
negligenciadas, mas que tiveram seu desenvolvimento interrompido por falta de
interesse econômico das indústrias farmacêuticas. E a partir da identificação desses
estudos, formar uma cooperação entre centros de pesquisa, para que cada centro
envolvido seja encarregado de dar continuidade as etapas distintas do projeto, até
chegar à produção do remédio para o consumidor (DNDi AMÉRICA LATINA, 2014).
Para a Leishmaniose Visceral, a prioridade da DNDi é desenvolver um
tratamento oral, seguro, eficaz e de baixo custo, de curta duração (≤10 dias) que
possa substituir os tratamentos atuais, melhorando e simplificando o atual
gerenciamento de casos. O objetivo é desenvolver um medicamento que seja
adaptado ao campo, e portanto, de fácil distribuição pelos programas nacionais de
controle, e útil na prevenção do desenvolvimento de resistência a cada um de seus
componentes (DNDi AMÉRICA LATINA, 2014).
Para a Leishmaniose Cutânea (LC), o objetivo da DNDi é desenvolver um
novo tratamento para LC baseado em três componentes: antiparasitário, cicatrizante,
e imuno-modulador. Busca-se um tratamento seguro, tópico ou oral, de baixo custo,
que possa ser utilizado por pacientes em áreas remotas, e que cure as lesões de
forma eficaz, sem deixar cicatrizes profundas (DNDi AMÉRICA LATINA, 2014).
3.3

Sistemas nanoestruturados para tratamento da leishmaniose
Vindo ao encontro dos planos estratégicos propostos pela DNDi, alguns

estudos vem sendo realizados no sentido de desenvolver sistemas nanoestruturados
para encapsulação de ativos anti-leishmanioses que melhorem a eficiência
farmacológica e otimizem o esquema terapêutico para o tratamento da leishmaniose.
Entre 1977-78, grupos ingleses e americanos de pesquisa propuseram o uso
de lipossomas convencionais contendo drogas leishmanicidas como uma nova
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abordagem para o tratamento da leishmaniose visceral. Essa proposta foi baseada
na observação de que antimoniais pentavalentes encapsulados em lipossomas eram
de 200 a 700 vezes mais eficazes do que a forma livre em modelos experimentais de
leishmaniose visceral (hamsters, camundongos ou cães infectados por Leishmania
donovani). O aumento espetacular da eficácia dessas drogas foi atribuído ao destino
natural dos lipossomas por via endovenosa, pois eles são captados pelos mesmos
órgãos (o fígado, o baço e a medula óssea) e pelas mesmas células (os macrófagos
teciduais) nas quais se localiza o parasita (FRÉZARD et al., 2000). No mercado
existe um medicamento injetável, registrado sob nome de Ambisome®, aprovado
para o tratamento da leishmaniose visceral (LV) que contem a anfotericina B
encapsulada em lipossomas unilamelares (LIMA, 2012).
Há estudos relatando o uso de partículas poliméricas para veiculação de
fármacos para o tratamento da leishmaniose visceral por via endovenosa. Nesses
trabalhos nanoesferas de Poli(lactato), ou PLA, foram testadas com sucesso como
carreadoras de ativos anti-leishmaniose, como a primaquina, pentamidina,
bacopasaponina e atovaquona (LIMA, 2012).
No Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da Universidade Federal do Rio
de Janeiro há um grupo que testou nanopartículas de PLA de aproximadamente 200
nm de diâmetro médio veiculando chalcona em camundongos infectados com L.
amazonensis. Demonstrou-se que o sistema foi efetivo no tratamento tópico da
leishmaniose cutânea (LIMA, 2012). Apesar desses estudos terem demonstrado
sucesso no tratamento da leishmaniose, até hoje nenhuma formulação tópica é
encontrada comercialmente.
Quanto aos sistemas encapsulados contendo especificamente o antimoniato
de meglumina, que é o fármaco de primeira escolha no Brasil para tratamento da
leishmaniose, em busca recente de patentes nas bases WIPO (World Intellectual
Property Organization) e Espacenet, utilizando os termos “meglumine antimoniate”
and/or “glucantime” and “topical”, não retornou nenhum resultado, indicando que não
existe desenvolvimento expressivo de novas estratégias para aplicação tópica do
antimoniato de meglumina. Em busca ao banco de dados Web of Science, utilizando
os mesmos termos da busca anterior encontra-se poucos artigos (68) referenciando
a aplicação tópica do antimoniato de meglumina. Ainda, desses 68 trabalhos
encontrados, apenas um, KALAT et al., 2014,

relata o desenvolvimento de

estratégia para veiculação especificamente do antimoniato de meglumina através da
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via dérmica. Neste trabalho, desenvolvido por KALAT et al. (2014), utiliza-se
lipossomas como sistemas de liberação controlada para veicular o antimoniato de
meglumina através da pele de ratos contaminados com Leishmania major.
Observou-se uma diminuição do diâmetro da lesão e da carga parasitária no baço
dos ratos tratados com aplicação tópica de uma formulação de lipossomas contendo
antimoniato de meglumina.
Com isso, evidencia-se que a aplicação tópica do antimoniato de meglumina é
uma opção viável para o tratamento da leishmaniose cutânea. No entanto, poucos
estudos focam-se nessa aplicação, por isso, necessita-se de mais pesquisas para o
desenvolvimento de novas estratégias para produção de forma farmacêutica que
melhorem o perfil farmacocinético do antimoniato de meglumina para a sua
aplicação tópica.
3.3.1 Nanocarreadores poliméricos coloidais (NPCs)
Recentemente foi patenteada uma plataforma para encapsulação de
fármacos hidrofílicos (patente WO 2011156880 A1, depositada em 2011 por Cerize
et al., 2011) a qual denominou-se nanocarreadores poliméricos coloidais. Nessa
patente propõe-se que a utilização de uma nanoemulsão inversa formada por uma
fase aquosa contendo um polímero hidrofílico, envolto por uma fase não hidrofílica e
tensoativos, promove a incorporação e veiculação controlada de ativos hidrofílicos
(CERIZE et al., 2011).
Sendo o antimoniato de meglumina um fármaco com características físicoquímicas essencialmente hidrofílicas, pode-se inferir que o sistema patenteado
mostra-se como uma alternativa promissora para encapsular esse ativo e viabilizar
sua utilização através da via tópica. Isso porque os nanocarredores melhoram a
biodisponibilidade do fármaco no sítio de ação e facilitam a internalização celular
pela modificação do balanço hidrofílico-lipofílico das moléculas de ativos que não
tem características físico-químicas necessárias para permear as estruturas lipídicas
da pele (TORCHILIN, 2009). Modificando o balanço hidrofílico-lipofílico dessas
moléculas permite-se uma maior interação das partículas com as estruturas
lipofílicas do estrato córneo da pele (AULTON, 2005; CEVC, 2004; HARRIS, 2003).
Consequentemente, o fármaco contido no nanocarreador ganha maior capacidade
de atravessar a barreira epitelial e atingir especificamente seus sítios de ação que,
no caso do antimoniato de meglumina, encontra-se dentro dos macrófagos
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presentes na pele (LIMA, 2012). A liberação sustentada e sítio específica, viabilizada
pelo uso dos NPCs, diminuiria os efeitos colaterais decorrentes da toxicidade do
antimônio e poderia reduzir o custo com o tratamento (ARNHOLD, 2014)., porque
tem potencial para diminuir a dose necessária para o tratamento e reduziria gastos
com internações de pacientes, acompanhamento por profisisionais qualificados e
materiais necessários quando da aplicação intravenosa do medicamento, tais como
embalagens e injeções esterelizadas, injeções.
Desta forma, o uso dos nanocarreadores poliméricos coloidais (NPCs) na
encapsulação do antimoniato de meglumina surge como uma nova proposta para
viabilizar a sua aplicação tópica.
Obtenção dos nanocarreadores poliméricos coloidais (NPCs)
O processo para obtenção desses sistemas envolve a nanoemulsificação de
uma fase aquosa de polímeros hidrofílicos emulsificados em uma fase não hidrofílica
(lipofílica ou silofílica) contendo o tensoativo e uma fase de extração parcial do
conteúdo de água da fase interna. Esse processo é esquematizado na Figura 6.
Figura 6 – Etapas de preparo dos NPCs.

Fonte: CERIZE, 2012.

Esse processo gera partículas nanoestruturadas poliméricas, passível de
controle de tamanho de partícula em escala nanométrica e de modulação da
estabilidade coloidal através de parâmetros de processo como tipo de emulsificantes
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e polímeros utilizados, pressão utilizada na homogeneização e tempo de extração
de água do sistema (CERIZE et al., 2011).
Segundo a patente, os nanocarreadores obtidos por este processo permite
veicular fármacos, tais como: salicilato de sódio e cianocobalamina, os quais
possuem lipofilicidade limitada, através de vias de administração não usuais, como a
via dérmica (CERIZE et al., 2011). Isto é possível desde que seja realizado um
estudo para idealização da formulação identificando aspectos como características
do ativo e dos excipientes, para direcionar a escolha dos insumos no sentido de
funcionalizá-los para a entrega do ativo no seu sítio de ação. Assim, realizou-se uma
busca racionalizada de excipientes para compor uma formulação com componentes
estratégicos para o uso no tratamento da leishmaniose tegumentar. Dessa busca,
foram selecionados os insumos que melhor atenderiam esses critérios. A seguir,
tem-se um breve descritivo das propriedades e características que levaram a
escolha dos insumos selecionados:


Maltodextrina
A maltodextrina é um oligossacarídeo comumente produzido a partir da

hidrólise enzimática parcial do amido (MICHALUN; DINARDO, 2014; CIR, 2014),
formado por 2 a 20 unidades D-glicose conectadas primariamente por uma ligação
α-1,4 (Figura 7) (UNILEVER HOME & PERSONAL CARE USA, 2002).
Figura 7 – Representação da molécula de maltodextrina.

Fonte: CIR, 2014

Esse oligossacarídeo é utilizado em preparações cosméticas diversas,
incluindo sabonetes, géis, cremes, loções, máscaras para cabelo, e pó compacto
(MICHALUN; DINARDO, 2014). Nessas formulações tem função de emulsificante,
agente suspensor, formador de filme, ligante, absorvente e/ou agente condicionante
para pele e cabelos (CIR, 2014).
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Em 2002, a Unilever depositou a patente US6440432 B1 que reporta o
aumento da ação anti-idade de ácidos fracos quando associados com a
maltodextrina e a redução da irritação da pele que esses ácidos causam quando
comparados a aplicação dos mesmos isoladamente (UNILEVER HOME &
PERSONAL CARE USA, 2002).
Do ponto de vista da segurança do uso da maltodextrina em cosméticos,
sabe-se que ela é aprovada pela FDA como aditivo de alimentos e é classificada
como “Geralmente reconhecido como seguro” (FDA, 2014). Em revisão publicada
em maio de 2014 pela Cosmetic Ingredient Review (CIR, 2014)

-

associação de

indústrias americanas apoiada pela FDA – a maltodextrina foi considerada como
“segura como usada” juntamente com um grupo de polissacarídeos formadores de
gomas usados em cosméticos (CIR, 2014). Referente a legislação brasileira, em
busca no site da ANVISA realizada em setembro de 2014, não foi encontrada
nenhuma referência sobre restrições ao uso da maltodextrina em formulações
cosméticas.
Com essas informações sobre estrutura molecular, segurança e uso da
maltodextrina, pode-se inferir que esse insumo seria uma opção viável e segura para
ser utilizado como matriz polimérica para formação do nanocarreador polimérico
coloidal para encapsulação do antimoniato de meglumina.


Copolímero de bloco Poloxamer P-188
O Poloxamer P-188 é um copolímero de bloco, formado por uma molécula

bifuncional, constituída por dois monômeros: Polietileno glicol (PEG) e Polipropileno
glicol (PPG). Esses monômeros possuem diferentes solubilidades, sendo que a mais
hidrofílica é representada pela porção terminal onde temos o PEG com um grupo
hidroxila (Figura 8) (BASF, 2004).
Figura 8 – Estrutura molecular do Poloxamer - PEG–PPG–PEG.

Fonte: JEONG; KIM; BAE, 2002

Essa estrutura molecular confere ao Poloxamer a propriedade de formação de
micelas, o que possibilita seu uso como um emulsificante do tipo não iônico para
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estabilização de emulsões (GRALLERT, 2012). Visto essa propriedade, propôs-se
que esse insumo seria uma boa escolha para aplicação na estabilização das
nanopartículas de maltodextrina presentes na fase interna da dispersão que se
forma no processo de obtenção dos nanocarreadores poliméricos coloidais
dispersos em uma fase silofílica. Esse processo de estabilização ocorre por
mecanismo de impedimento estérico, onde as hidroxilas livres da porção hidrofílica
(PEG) da molécula do Poloxamer interagem com as hidroxilas presentes na
maltodextrina. Por sua vez, a porção contendo PPG fica dispersa na fase externa,
pela qual tem mais afinidade química por ser mais hidrofóbico. As moléculas
interagindo dessa forma faz com que os fenômenos de sedimentação das
nanopartículas sejam reduzidos, mantendo a formulação estável por mais tempo.
Outro ponto importante que também justifica a utilização do Poloxamer na
obtenção dos nanocarreadores para o antimoniato de meglumina, é o baixo valor de
concentração micelar crítica (CMC) possível de obter nas emulsões contendo esse
insumo. Esse baixo CMC, associado ao tipo de micela polimérica formada pelo
Poloxamer, confere às nanopartículas obtidas com esse polímero uma alta
estabilidade farmacocinética (GRALLERT, 2012). Isso evita que as partículas
dissociem-se muito rapidamente quando em contato com o meio biológico,
possibilitando o retardamento da liberação do conteúdo interno da micela
(TORCHILIN, 2009). Sabendo-se dessa propriedade, escolheu-se o Poloxamer para
produzir

nanocarreadores para veiculação tópica do antimoniato de meglumina

visando a obtenção de uma formulação que liberasse esse fármaco por um tempo
mais prolongado.


Silicones
Silicones são uma classe de polímeros híbridos orgânicos/inorgânicos que

consistem de átomos de silício alternados com de oxigênio e grupamentos metila
(SOMASUNDARAN; MEHTA; PUROHIT, 2006). A estrutura básica consiste no
polidimetilsiloxano e difere consideravelmente das estruturas orgânicas devido às
fracas forças atrativas intermoleculares.
São caracterizados estruturalmente pelas seguintes propriedades:
a) os ângulos das ligações Si–O–Si (silício – oxigênio – silício) são maiores
que os das ligações C–O–C (carbono – oxigênio – carbono);
b) o comprimento da ligação Si–O é maior que o das ligações C–C e C–O;
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c) há uma grande liberdade rotacional da ligação Si – O quando comparada à
da ligação C–C;
d) há liberdade de rotação dos grupos metila que podem se orientar na
direção da interface, que também resulta em redução de volume ou volume em
“livre” na cadeia polimérica.
Historicamente são utilizados em sistemas não-aquosos como agente
desmoldante. Recentemente há um considerável interesse em utilizar os silicones
como agente “super” espalhante de sistemas aquosos em superfícies hidrofóbicas,
visto que apresenta excelente performance na redução da tensão superficial
(SOMASUNDARAN; MEHTA; PUROHIT, 2006). Essa propriedade garante uma
baixa aderência às superfícies, característica interessante para aplicação em
formulações

tópicas,

onde

se

busca

matérias-primas

que

confiram

boa

espalhabilidade na superfície hidrofóbica da pele. Outras características dos
silicones que se podem apontar como interessantes para aplicação em formulações
tópicas são: a boa estabilidade às alterações de viscosidade quando submetido a
variações de temperatura; a não interação com estruturas fisiológicas do corpo
(O´LENICK, 2000 apud CERIZE, 2012); e o baixo calor de vaporização que viabiliza
a obtenção de formulações que não esfriam a pele quando evaporam (DOW
CORNING, 1998). Por causa dessas características, recomenda-se a utilização de
silicones em produtos de cuidados pessoais, tais como cremes para mãos,
protetores solares, loções bronzeadoras e cremes de tratamento para cabelos (DOW
CORNING, 1998).
Quando adicionados as formulações, os silicones conferem aos produtos
excelente espalhabilidade, textura não gordurosa, aparência límpida, sem odor e
formação de filme protetor que resiste a água e permite a pele respirar (DOW
CORNING, 1998).

Visto todas essas propriedades, sugeriu-se que um silicone,

indicado para uso em cosmético, seria um bom candidato para produzir uma
formulação tópica para o tratamento da leishmaniose cutânea, pois permitiria uma
boa espalhabilidade do produto sobre a ferida, além de formar um filme protetor que
ajudaria no processo de cicatrização da lesão. Por isso, decidiu-se utilizar um
silicone fluído como constituinte da fase externa no processo de fabricação dos
nanocarreadores poliméricos coloidais.
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Os emulsificantes
Devido ao fato de os silicones serem insolúveis em ambos meios aquoso e

hidrocarbônico, o método mais comum de manipulá-los é na forma de emulsões.
Dada à cadeia do siloxano ser incompatível com a água, a escolha do emulsificante
no preparo das emulsões é de extrema importância (O´LENICK, 2000 apud CERIZE,
2012).
Os siloxanos funcionalizados não-iônico constituem um dos tipos de
emulsificantes mais tradicionais utilizados nas emulsões de silicone. São
constituídos como representado na Figura 9, onde uma cadeia de siloxanos é
modificada através da introdução de grupos polietileno glicol (PEG) e/ou
polipropilenoglicol (PPG) devido à boa solubilidade destes grupamentos em água e
fácil síntese em vários pesos moleculares (SOMASUNDARAN; MEHTA; PUROHIT,
2006). Variando o componentes x, y, m, n e mudando a natureza do grupo terminal
Z, pode-se alcançar uma variedade de propriedades (MOMENTIVE, 2003).
Figura 9 – Estrutura genérica das moléculas de emulsificantes de silicones.

Fonte: MOMENTIVE, 2003

Esses emulsificantes possuem grande flexibilidade do esqueleto molecular e
são capazes de se orientar na interface com alta adsorção, promovendo uma
estabilização efetiva de sistemas dispersos. A adsorção depende da característica
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dos grupamentos do emulsificante, que podem ser hidro ou lipossolúveis, de acordo
com as modificações estruturais (SOMASUNDARAN; MEHTA; PUROHIT, 2006).
Tendo em vista a composição desses emulsificantes selecionados, podemos
propor um mecanismo de estabilização baseado em diferentes pontos de interação
das porções hidrofílicas e silofílicas. De acordo com os trabalhos descritos, um
mecanismo proposto para a estabilidade dos NPCs se apóia na formação de um
sistema polimérico coloidal, no qual o emulsificante interage com a fase interna da
gota (polímero + água) e mantém-a suspensa no silicone (Figura 10) (CERIZE,
2012).
Figura 10 – Esquema de formação das emulsões água/silicone utilizando emulsificantes de
silicone como estabilizantes.

Fonte: CERIZE, 2012 (adaptado)

Visto

esse

mecanismo,

para

manter

estável

as

dispersões

de

nanocarreadores em meio de silicone produzidas nesse trabalho, optou-se pelo uso
dos emulsificantes SF1540 ou Silform60-A. Esses emulficantes são siloxanos
funcionalizados com cadeias hidrofílicas de PEG e PPG, indicados para
estabilização de emulsões água em óleo (a/o) (MOMENTIVE, 2003). Eles são
comumente usados na indústria de cosméticos como antiperspirantes, cremes para
pele, maquiagens, reparadores de pontas, produtos anti-aging e proteção solar
(HILL, 2002).
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3.4

Proposta de desenvolvimento de NPCs para encapsulação do antimoniato de
meglumina
O antimoniato de meglumina, apesar de ser o fármaco de primeira escolha no

tratamento da Leishmania no Brasil, possui efeitos indesejados quando aplicados
sistemicamente, tais como cardiotoxicidade, hepatotoxicidade e nefrotoxicidade, e
apresenta esquema terapêutico prolongado e doloroso, que limita a adesão do
paciente ao tratamento (BRASIL, 2007; GIL et al., 2007). Por esses motivos, surge a
proposta de aplicação tópica desses fármacos focada na liberação controlada do
ativo diretamente em seu sítio de ação, neste caso, o parasita instalado nos
macrófagos da pele.
Todavia, a aplicação desses fármacos via dérmica é limitada devido as
características de hidrofilicidade de suas moléculas, que dificultam a sua permeação
através da pele (AULTON, 2005; CEVC, 2004; HARRIS, 2003). Portanto, o
desenvolvimento de estratégias que melhorem características de solubilidade
desses ativos nas camadas da pele e que permitam a sua veiculação até o sítio de
ação representam novas oportunidades de formulações. Assim, como visto
anteriormente, os nanocarreadores poliméricos coloidais surgem como uma
alternativa para vencer essa limitação de aplicação dos ativos antimoniais via tópica,
já que se mostraram eficientes para encapsulação de ativos hidrofílicos como
apresentado na patente WO 2011156880 A1.
Porém, a viabilidade da utilização desses sistemas nanoestruturados para
veicular os fármacos em questão está diretamente ligada a escolha adequada dos
excipientes utilizados no processo de fabricação dos nanocarreadores, sendo que
essa escolha deve ser direcionada observando questões como características fisicoquímicas do ativo e características do sítio alvo da droga, de maneira que os
materiais empregados na estruturação da nanopartícula modulem a veiculação e
liberação do ativo especificamente no local infectado.
Além disso, a escolha dos materiais empregados na estruturação dessas
nanopartículas deve ser direcionada para o uso de materiais comercialmente
disponíveis e biocompatíveis, além de permitir a obtenção de um sistema estável,
que garanta o mínimo de reprodutibilidade possibilitando a implementação de um
processo padrão para o desenvolvimento de um medicamento com viabilidade
comercial do ponto de vista produtivo.
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Baseando-se em uma das hipóteses de mecanismo de ação dos antimoniais
frente a Leishmania, que é a formação de mono-adutos e bis-adutos entre Sb+5 e 5’difosfato-D-manose (CHAI et al., 2005), moléculas estas importantes na virulência do
parasita e que necessitam de açúcares para serem sintetizadas, supõe-se que a
veiculação do antimoniato de meglumina através de uma matriz encapsulante
constituída por açúcares, por exemplo a maltodextrina, seria uma estratégia
interessante para promover a liberação controlada deste ativo diretamente no interior
das células da Leishmania.
Isto porque, por ser uma molécula importante para o metabolismo do parasita,
os açúcares seriam facilmente internalizados pelo parasita, de maneira que um
fármaco carreado pela matriz polimérica constituída por maltodextrina, seria liberado
preferencialmente no citoplasma do parasita, como esquematizado na Figura 11,
reduzindo assim efeitos colaterais observados quando da administração da forma
livre deste ativo.
Figura 11 – Esquema da hipótese de mecanismo de ação do antimoniato de meglumina
encapsulado por NPCs de maltodextrina.

Fonte: Elaborado pelo autor

Sendo assim, este trabalho utilizou a maltodextrina, associada a um
copolímero, para obtenção de nanocarreadores poliméricos coloidais modificados
para entrega do antimoniato em seu sítio de ação: os protozoários instalados nas
estruturas da pele. Dentro deste contexto, estudou-se os parâmetros que influenciam
a encapsulação do ativo e a estabilidade do sistema nanocarreador polimérico
coloidal constituído de maltodextrina disperso em silicone.
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4

MATERIAIS E MÉTODOS
O desenvolvimento dos nanocarreadores para o antimoniato de meglumina foi

divido em quatro etapas principais: preparo de formulações placebos com diferentes
concentrações de matérias-primas; incorporação do fármaco no sistema placebo
selecionado; desenvolvimento de metodologia para determinação de eficiência de
encapsulação do fármaco; avaliação de desempenho dos nanocarreadores quanto à
cinética de liberação e taxa de permeação cutânea in vitro do fármaco.
Para o preparo das formulações placebos e definição das condições ideais
para formação de um nanocarreador para o antimoniato de meglumina, constituído
de maltodextrina disperso em silicone, estudou-se 15 formulações as quais foram
processadas tal qual descrito nos próximos tópicos. Após seu processamento, foram
caracterizadas quanto a estabilidade física por turbidimetria dinâmica, teor de água
por Karl-Fischer, morfologia de partícula por microscopia eletrônica de varredura
(MEV), tamanho e polidispersidade de partícula por metodologia de espectroscopia
de correlação de fóton (em inglês PCS - Photon Correlation Spectroscopy).
Na segunda etapa, a partir das formulações selecionadas na primeira fase,
incorporou-se o fármaco para avaliar se o sistema manteria as características
alcançadas no sistema placebo. Para essa avaliação, as dispersões coloidais
obtidas contendo o fármaco também foram caracterizadas quanto aos mesmos
parâmetros que os sistemas placebos.
Na terceira etapa, realizou-se os testes de eficiência de encapsulação
utilizando metodologia de lavagem das nanopartículas e posterior quantificação do
fármaco incorporados nas mesmas por espectroscopia de absorção atômica.
Na quarta etapa do trabalho, realizou-se os testes de desempenho dos
nanocarreadores em termos de capacidade de promover liberação sustentada e
permeação controlada.
4.1

Preparo das formulações placebos para obtenção dos NPCs
Os estudos de formulação de placebos foram conduzidos preparando uma

fase aquosa (fase interna) contendo cloreto de sódio (NaCl) em proporções de 0;
0,3; 0,4 e 0,9% da formulação total para atuar como eletrólito que aumenta a força
iônica de interação da cadeia do emulsificante com as duas fases da emulsão.
Utilizou-se a maltodextrina como polímero constituinte da matriz encapsulante, em
concentrações de 4%; 5% e 9% da formulação total. Em 6 dos 15 sistemas
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processados, adicionou-se um copolímero de bloco (Poloxamer) nas concentrações
de 0,5% ou 4% para atuar como um emulsificante auxiliar no processo de
estabilização das nanopartículas dispersas em meio de silicone.
Na fase silofílica (fase externa) utilizou-se emulsificante de silicone (SF1540
ou Silform 60-A), na proporção de 5 ou 10% da formulação total, disperso em
silicone fluído (Polidimetilsiloxano -

viscosidade de 100 cSt) em quantidade

suficiente para (qsp) completar 100% da formulação total.
As formulações processadas seguem detalhadas na Tabela 1:
Tabela 1 – Formulações placebos de NPCs processadas.

ID
NPC_Malto1
NPC_Malto2
NPC_Malto3
NPC_Malto4
NPC_Malto5
NPC_Malto6
NPC_Malto7
NPC_Malto8
NPC_Malto9
NPC_Malto10
NPC_Malto11
NPC_Malto12
NPC_Malto13
NPC_Malto14
NPC_Malto15

Fase Aquosa
Maltodextrina Polaxamer
NaCl H2O
%
%
% (m/m)
% (m/m) (m/m) (m/m)
5%
0,0%
25%
5%
0,3%
25%
5%
0,3%
25%
5%
0,3%
24%
9%
0,9%
20%
5%
0,9%
24%
5%
0,0%
25%
4%
0,0%
26%
5%
4% 0,4%
21%
5%
4% 0,4%
21%
5%
4% 0,4%
21%
5%
4% 0,4%
21%
5%
0,5% 0,4%
24%
5%
0,4%
25%
5%
4% 0,4%
21%

Fase Silofílica
Emulsificante
Silicone
%
Tipo
(m/m)
qsp
SF1540
5%
100%
SF1540
5%
100%
SF1540
5%
100%
SILFORM 60-A
5%
100%
SF1540
5%
100%
SF1540
5%
100%
SF1540
5%
100%
SF1540
5%
100%
SF1540
5%
100%
SILFORM 60-A
10%
100%
SF1540
10%
100%
SF1540
10%
100%
SF1540
10%
100%
SF1540
10%
100%
SF1540
5%
100%

4.1.1 Processo de formação dos NPCs placebos
Todas as formulações apresentadas passaram pelo processo de formação de
nanocarreadores poliméricos coloidais conforme patente nº WO 2011156880 A1
onde

temos

essencialmente

três

etapas

de

processo:

pré-emulsificação,

nanoemulsificação e extração de água da fase aquosa.
Previamente, os polímeros a serem utilizados no sistema (maltodextrina e/ou
poloxamer) e o NaCl foram dissolvidos na água destilada, formando a fase aquosa
do sistema.
A fase silofílica, constituída de um silicone fluído (polidimetilsiloxano) e um
emulsificante de silicone (SF1540 ou Silform 60A), foram submetidas a
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homogeneização mecânica a 1000 rpm até completa dispersão do emulsificante no
silicone, por aproximadamente 5 min.
Preparadas as duas fases constituintes das formulações prosseguiu-se com a
produção dos NPC’s, conforme passos a seguir:
Pré-emulsificação: Formação da pré-emulsão através da dispersão da fase aquosa
fase silofílica, sob agitação mecânica, com impelidor do tipo hélice “cowles” (Figura
12), a 1000 rpm até completa homogeneização (Figura 13) ;
Figura 12 – Impelidor tipo Cowles

Figura 13 – Etapa de Pré-emulsificação

Fonte: Elaborado pelo autor

Fonte: Elaborado pelo autor

Nanoemulsificação: Homogeneização da pré-emulsão em um homogenizador de
alta pressão (Homogenizer Invensys APV, Model 2000APV) a uma pressão
controlada entre 500 a 1200 bar, em ciclos contínuos (de 5 a 8). Para formação de
uma nanoemulsão, através de alto grau de cisalhamento e forças de cavitação que
reduzem o tamanho das gotas da fase interna dispersa na fase externa (Figura 14).

37

Figura 14 – Etapa de Nanoemulsificação.

Fonte: Elaborado pelo autor

Extração de água: A nanoemulsão obtida na etapa anterior foi colocada em reator
encamisado, aquecido a uma temperatura de 70 ºC para as amostras placebo
NPC_Malto1 a NPC_Malto7 e 50ºC para as amostras placebo NPC_Malto8 a
NPC_Malto15 e para todas as amostras processadas contendo o fármaco para
evitar que as amostras coagulassem. Posteriormente, o sistema foi submetido a
vácuo e agitação moderada entre 300 a 500 rpm, conectado a um condensador para
extração da água contida na fase interna da nanoemulsão e formação dos NPCs
(Figura 15).
Figura 15 – Etapa de extração de água da fase interna.

Fonte: Elaborado pelo autor

O término dessa etapa do processo foi ditado pelo teor de água contido no
sistema. Para tanto, coletou-se pequenas alíquotas em intervalos pré-definidos e
determinou-se o teor de água das amostras por técnica de titulação Karl-Fischer. Ao
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alcançar concentrações menores que 1% de água interrompia-se o processo de
extração e coletava-se a formulação final.
O tempo para atingir esse teor de água apresentou-se relacionado com as
condições de vácuo alcançadas no sistema. Quanto menor a pressão de vácuo
obtida mais rápido foi o processo de retirada da água, variando de 3h a 7h de
processo para alcançar valores abaixo de 1% de água.
4.2

Caracterização dos NPCs
Ao término do processo, as amostras de nanopartículas de maltodextrina

dispersas em silicone foram caracterizadas conforme metodologias descritas nos
próximos itens.
4.2.1 Teor de água
A determinação de água das formulações foi realizada utilizando o
equipamento Karl Fisher DL38 Mettler Toledo. As massas de amostras pesadas
variaram de 0,01 a 0,03g e foram analisadas em mistura de clorofórmio:metanol
(10:30), utilizando um tempo de mistura de 180 segundos para garantir a extração
total da água da amostra pelo solvente antes da leitura realizada automaticamente
pelo equipamento.
Foram realizadas três medidas de cada amostra para cálculo de média e
desvio padrão dos resultados obtidos.
4.2.2 Estabilidade física por turbidimetria dinâmica
O monitoramento da instabilidade física foi realizado durante um período de 3
dias a cada 1 hora de intervalo, à temperatura de 25°C, em um analisador óptico
Turbiscan® Modelo LAB Expert, cujo princípio de funcionamento baseia-se na
incidência de uma luz com comprimento de onda fixo, de 850 nm, sobre um tubo de
vidro cilíndrico contendo a amostra (solução, emulsão ou dispersão), fazendo-se
uma varredura a cada 40 µm, verticalmente, no sentido ascendente e descendente,
desde a parte inferior até a parte superior do tubo cilíndrico. O feixe de luz emitido
pode ser transmitido ou retroespalhado, dependendo da interação da luz com o
meio. Em se tratando de um sistema dinâmico, tem-se que o perfil das curvas
obtidas varia tanto em função do tempo quanto em função da altura, e os perfis
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obtidos são registrados ao longo da trajetória da luz, como exemplificado na Figura
16 (FORMULACTION SAS, 2013).
Figura 16 – Exemplo de perfil de transmissão e reproespalhamento da luz ao longo do tubo
e do tempo na análise de estabilidade cinética por turbidimetria dinâmica.

Fonte: FORMULACTION SAS, 2013

Sabendo-se disso, a estabilidade ou instabilidade das amostras de NPCs
foram determinadas pelos perfis de varredura obtidos em função do tempo. Se os
perfis de retroespalhamento da luz na amostra nos diferentes tempos se sobrepõem,
o produto é estável; em caso contrário, o produto é instável (FORMULACTION SAS,
2013).
A partir da soma de todas as variações de transmitância (ΔT) e
retroespalhamento (ABS) da amostra ao longo da altura do tubo (H), conforme figura
16, é possível calcular um único resultado que reflete a estabilidade da amostra,
chamado de índice de estabilidade do Turbiscan (TSI). Quanto menor o TSI, maior é
a estabilidade da amostra.

(1)

Plotando-se o TSI global para todos os tempos de análise da amostra foi
possível construir os gráficos de estabilidade cinética, exemplificada na Figura 17.
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Figura 17 – Exemplo de gráfico da estabilidade cinética.

Fonte: FORMULACTION SAS, 2013

Com as curvas de estabilidade cinética das amostras produzidas pode-se
realizar estudos comparativos entre os vários sistemas para definição de qual seria
mais adequado, em termos de estabilidade, para produção de dispersões de
nanocarreadores de maltodextrina em silicone para aplicação tópica do antimoniato
de meglumina.
4.2.3 Tamanho e polidispersão da partícula
A determinação do tamanho das partículas produzidas de nanocarreadores
de maltodextrina foi realizada empregando a técnica de “Photon Correlation
Spectroscopy – PCS”, utilizando equipamento NanoSizer da Malvern.
Para a medida, cerca de 10mg de amostras foi dispersa em 1g de uma
mistura de 2% de Silform60-A disperso em silicone volátil SF1202. Foram realizadas
3 leituras consecutivas, empregando o índice de refração e viscosidade do meio de
dispersão (índice de refração: 1,396 e viscosidade: 4,10cP), sendo que os
resultados apresentados são uma média das leituras realizadas.
4.2.4 Análise morfológica dos NPCs por MEV
Para caracterização morfológica dos NPC’s utilizou-se um microscópio
eletrônico de varredura com emissão de elétrons por efeito de campo (em inglês
FEG-SEM, modelo Quanta 3D, FEI).
Antes da visualização no MEV as amostras foram lavadas a fim de retirar o
silicone da fase externa do sistema para melhor visualização das partículas no
microscópio. A metodologia, esquematizada na Figura 18, consistiu na suspensão
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de uma massa reduzida de formulação (aproximadamente 20mg) em ciclohexano
(2,5mL); filtração da suspensão empregando membranas de éster de celulose de
0,22µm de diâmetro de poro sob vácuo; lavagem com mais 3 porções de 2,5mL do
mesmo solvente e posterior secagem das membranas em dessecador à vácuo por
no mínimo 24horas.
Figura 18 – Esquema de lavagem e recuperação das nanopartículas.

Fonte: Elaborado pelo autor

A membrana contendo as partículas de nanocarredores recuperadas e secas
foi anexada na fita de cobre e recoberta com ouro, através de metalização em
spputer com alvo de ouro por 140 segundos. A fita de cobre contendo as partículas
recobertas com ouro foi então colocada no interior da camara do MEV de onde se
conseguiu obter imagens dos nanocarreadores com aumentos de até 150 000x,
operando o sistema sob alto vácuo e uma voltagem de 20kV. Das imagens obtidas
pudemos identificar a morfologia das nanoestruturas obtidas e a sua distribuição
granulométrica.
4.3

Estudo das formulações placebos para obtenção dos NPCs
A partir das 15 formulações descritas no item 4.1 e suas caracterizações,

realizou-se alguns estudos onde se comparou sistemas com e sem NaCl para
definição da concentração necessária de sal para estabilização da suspensão dos
nanocarreadores de maltodextrina; comparou-se formulações com e sem adição de
copolímero para avaliar qual seria mais eficiente na estabilização das nanopartículas
quando o sistema possui teores de água igual ou inferiores a 1%. E ainda, com
intuito de avaliar a estabilidade das dispersões coloidais formadas, comparou-se
formulações com duas concentrações (5% e 10%) do SF1540.
Com os resultados obtidos desses estudos foi possível realizar correlações
para

definir

qual

sistema

seria

mais

adequado

para

obtenção

de

um

nanocarreadores poliméricos coloidais para veicular de maneira controlada o
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antimoniato de meglumina dispersos em meio de silicone, com estabilidade física e
distribuição granulométrica aceitável para aplicação em produto farmacêutico de
aplicação tópica.
4.4

Incorporação do antimoniato de meglumina nos NPC’s
Para avaliar como o sistema nanocarreador constituído de maltodextrina

comportaria-se na presença do antimoniato de meglumina, produziu-se as 9
formulações apresentadas na Tabela 2.
Dos 9 lotes produzidos contendo fármaco, 6 foram processados utilizando
Poloxamer e em 3 lotes não foi utilizado Poloxamer para observar se haveria alguma
diferença na estabilidade neste caso onde o fármaco está presente.
Tabela 2 – Formulações de NPCs processadas contendo fármaco.
Fase Silofílica

ID
NPC_MEG4
NPC_MEG6

%
(m/m)
4%
4%

%
-

%
-

%
25%
25%

%
1%
1%

NPC_MEG7

4%

3%

0,3%

19%

1%

NPC_MEG8
NPC_MEG9
NPC_MEG10
NPC_MEG11
NPC_MEG12
NPC_MEG14

4%
4%
5%

4%
3%
3%

0,9%
0,3%
0,3%

21%
31%
21%

5%

3%

0,3%

8%
5%

3%

0,3%
0,3%

Silicone

Emulsificante

Antimoniato
de meglumina

H2O

NaCl

Poloxamer

Maltodextrina

Fase Aquosa

%
5%
5%

Tipo
100cSt
100cSt

%
(m/m)
65%
65%

9%

100cSt

63%

10%
9%
10%

100cSt
100cSt
100cSt
350cSt
100cSt
100cs

59%
52%
60%
60%
60%
59%

1%
1%
1%

Tipo
SF1540
SF1540
Silform
60-A
Silform
60-A
SF1540
SF1540

21%

1%

SF1540

10%

21%
21%

1%
1%

SF1540
SF1540

10%
10%

Essas formulações também foram caracterizadas conforme metodologias
descritas no item 4.2. e desses resultados selecionou-se as formulações mais
estáveis para realização dos ensaios de desempenho do processo em termos de
eficiência de encapsulação e desempenho dos nanocarreadores em realizar a
liberação sustentada do fármaco.
4.5

Quantificação do antimoniato de meglumina e eficiência de encapsulação
Para determinação da quantidade de fármaco efetivamente incorporada ao

nanocarredor procedeu-se com a extração do fármaco das nanopartículas
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ressuspendendo 2,00g da formulação final, com menos de 1% de água, em 10 mL
de ciclohexano. A suspensão foi filtrada sob vácuo em membrana de éster de
celulose com 0,2µm de diâmetro de poro. Para lavar o silicone da fase externa foi
utilizado adicionalmente

um

volume de 20ml de ciclohexano, dividos em duas

porções.
Após a completa secagem das partículas, uma massa de aproximadamente
20mg dos sólidos recuperados foi acondicionada em balão volumétrico de 25mL
onde adicionou-se 12,5mL de tampão PBS 7,2 e completou-se o balão com ácido
clorídrico 6M. As partículas foram solubilizadas com auxílio de ultrassom por 480s.
Após completa solubilização dos sólidos determinou-se a concentração de
antimônio pentavalente (Sb+5) presente na solução por absorção atômica, seguindo
metodologia descrita na farmacopéia

brasileira 5ª edição. Segundo essa

metodologia, a quantidade de antimônio pentavalente (Sb+5) corresponde a 27% do
total de antimoniato de meglumina (ANVISA, 2010).
Sabendo disso, determinou-se a concentração de Sb+5 pelo método de
regressão linear utilizando curva de calibração construída com padrões de Sb +5 nas
concentrações de 10, 20, 30, 40 e 50 (mg/L), diluídos em ácido clorídrico e lidos no
equipamento de absorção atômica (Varian – 240FS), utilizando chama de ar e
acetileno, comprimento de onda de 217,6 nm e resolução do monocromador de
0,20±0,10 nm, conforme orientado pela farmacopéia brasileira 5ª edição (ANVISA,
2010).
Com as concentrações de antimônio pentavalente obtidas ([Sb+5]experimental)
calculou-se a quantidade em mg de Sb+5 presente na massa de sólidos recuperada
da lavagem da formulação (𝑀𝑟𝑒𝑐. ), multiplicando por 0,025 (fator de correção da
diluição da amostra) . Esse valor foi utilizado para o cálculo de eficiência de
encapsulação (EE) (Equação 2) comparando-o com a massa teórica de Sb+5
(𝑀𝑆𝑏+5 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 ) que esperava-se encontrar no total de sólidos recuperados da
formulação.
EE =

[𝑆𝑏 +5 ]𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 ×0,025
(𝑀𝑆𝑏+5 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 )

(2)

Sendo que a massa teórica de Sb+5 (𝑀𝑆𝑏+5 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 ) foi calculada anteriormente
considerando a porcentagem de Sb+5, correspondente a 0,27 da porcentagem de
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antimoniato de meglumina (%𝑀𝐸𝐺 ) presente em relação a massa de sólidos totais da
formulação, conforme equação 3.
𝑀𝑆𝑏+5 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝑀𝑟𝑒𝑐. × 0,27 × %𝑀𝐸𝐺
4.6

(3)

Perfil de liberação in vitro dos NPCs contendo ativo
A cinética de liberação do antimoniato de meglumina dos NPCs foi

monitorada em um período de 21dias, através da quantificação do Sb+5 presente nas
alíquotas coletadas em períodos de 0h, 15 min, 4h, 1, 5, 7, 15 e 21 dias do ensaio
de liberação.
O Sb+5 foi determinado por espectrometria de emissão atômica por plasma
acoplado indutivamente (ICP), o qual funciona sobre os mesmos princípios de
medida da espectrometria de absorção atômica indicada pela farmacopéia brasileira
5ª edição. No entanto, o ICP possui maior sensibilidade para medidas de baixas
concentrações como as encontradas no ensaio de liberação.
Os sistemas de liberação foram preparados em triplicata para cada amostra a
ser analisada, utilizando uma massa de aproximadamente 2,00 g de formulação
aplicada sobre um disco de algodão hidrofílico. Esse algodão foi imerso em 75ml de
tampão PBS pH 7,2 acondicionados em erlenmeyers fechados.
Esses sistemas foram mantidos sob agitação de 100rpm, a 37°C. Nos
intervalos de tempo pré-definidos foram coletadas alíquotas de 5mL em balão
volumétrico de 10 mL e completados com ácido clorídrico 6 M, repondo o meio
tampão a cada tomada de amostra. As concentrações de Sb+5 liberado em cada
tempo foram determinadas conforme método supracitado. Essas concentrações
foram utilizadas para calcular a porcentagem de antimoniato de meglumina liberada
em cada tempo em relação ao total de ativo presente na massa de formulação
utilizada no início do ensaio. A porcentagem de ativo liberada foi plotada em função
do tempo (em dias), com os respectivos desvios-padrão.
4.7

Estudo de permeação cutânea in vitro dos NPCs contendo antimoniato de
meglumina
A taxa de permeação cutânea do antimoniato de meglumina encapsulado nos

NPCs foi avaliada através do estudo em célula vertical de difusão (CVD), Microette
Plus-Hanson Research, empregando membrana animal (pele de orelha de porco)
como membrana permeante. O estudo abrangeu as etapas de:
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(i) preparo da membrana animal (pele de orelha de porco);
(ii) acompanhamento da cinética de permeação em CVD;
(iii) avaliação da retenção cutânea no estrato córneo;
(iv) avaliação da retenção cutânea na (epiderme + derme).
4.7.1 Preparo das membranas permeantes
As membranas naturais utilizadas neste estudo foram obtidas pela
dissecação de peles de orelhas de porcos, jovens e recém-abatidos, não
escaldados. Inicialmente as orelhas foram lavadas em água purificada sendo o
excesso de água retirado com papel absorvente. Após a seleção das peles íntegras
(livres de lesões, arranhões ou manchas) os pêlos foram cortados com tesoura. Em
seguida com auxílio de pinça anatômica e bisturi, procedeu-se a dissecação
extraindo-se a parte externa da pele (estrato córneo, epiderme e derme), e
descartando a hipoderme (tecidos subcutâneos gordurosos presentes abaixo da
derme).
As amostras de peles dissecadas foram cortadas em tamanhos padronizados
e adequadas à utilização na área de permeação (área de exposição de 1,54 cm2), e
então acondicionadas em filme plástico e papel alumínio, e mantidas em congelador
até o momento do uso.
Na data de realização do ensaio, as peles foram retiradas do congelador e
descongeladas à temperatura ambiente, imersas rapidamente em água destilada, e
posteriormente cada fragmento de pele colocado em uma CVD, com o estrato
córneo voltado para o compartimento doador e a derme voltada para o
compartimento receptor, o qual foi preenchido com a solução receptora, tendo-se o
cuidado de evitar a formação de bolhas.
4.7.2 Cinética de permeação em CVD
No estudo de permeação cutânea foi empregada uma solução do fármaco
puro em propilenoglicol (1% m/m) como controle, em comparação com as
formulações de NPC_MEG que estavam sendo estudadas. Como solução receptora
foi empregado tampão PBS pH7,2. O ensaio foi conduzido à temperatura de 37°C ±
0,5°C e 300rpm, com tomadas de amostra 0,7g de formulação, espalhadas
uniformemente sobre a membrana permeante colocada sobre a área disponível para
a permeação (1,54 cm2) nas células de difusão, sendo então o sistema de agitação
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acionado. O experimento foi conduzido em condições de aplicação não empregando
sistema de oclusão.
Amostras de 1mL da solução receptora foram coletadas em balões
volumétricos de 10mL nos intervalos de tempo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 20h,
sendo reposto igual volume de nova solução receptora, mantendo-se desta maneira
o volume constante no compartimento receptor.
As amostras coletadas nos balões foram diluídas completando o volume para
10 mL com ácido clorídrico 6M e então submetidas a quantificação por ICP. As
concentrações de Antimoniato de meglumina obtidas em termos de mg/L de Sb +5
foram medidas pelo método de regressão linear utilizando curva de calibração
construída com padrões de Sb+5 nas concentrações 1, 3, 5 e 10 (mg/L) preparados
em tampão PBS pH7,2 e ácido clorídrico 6M.
4.7.3 Retenção no estrato córneo - tape stripping
Após o experimento de permeação cutânea in vitro (20h) as peles foram
retiradas das CVD, as áreas expostas isoladas e as camadas do estrato córneo
removidas através de fitas adesivas (20 batidas), procedimento chamado tape
stripping. As fitas foram dispostas em tubos Falcons contendo 10mL de ácido
clorídrico e submetidas a sonicação para garantir a completa extração do fármaco
acumulado.
A concentração de antimoniato de meglumina retida no estrato córneo foi
quantificada em termos de Sb+5 por ICP.
4.7.4 Estudos de retenção cutânea in vitro
Após a retirada do estrato córneo, a área de exposição foi recortada e
triturada, e os fragmentos obtidos misturados em 10mL de ácido clorídrico 6M e
submetidos a sonicação para liberação do antimoniato de meglumina retido. A
concentração do fármaco retida na (epiderme + derme) foi então quantificada em
termos de Sb+5 por ICP.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1

Estudos das formulações placebos
Na primeira etapa do trabalho foram avaliadas diferentes formulações

placebo, empregando diferentes concentrações de polímero, copolímero e
emulsificante. As análises dos resultados obtidos das caracterizações das
formulações placebos, correlacionadas com dados da literatura, foram conduzidas
como apresentado nos próximos tópicos, no sentido de definir as melhores
condições de formulação para a obtenção de uma dispersão estável do
nanocarreador de maltodextrina disperso em silicone fluído.
5.1.1 Proporção de NaCl para estabilizar o sistema
Foram testadas diferentes concentrações de NaCl na fase aquosa, com intuito
de avaliar a influência da concentração deste eletrólito na estabilização dos
nanocarreadores.
Comparando-se as formulações com diferentes concentrações de cloreto de
sódio concluiu-se que para estabilizar as partículas de nanocarreadores de
maltodextrina suspensas em silicone a concentração deveria ser igual ou maior que
0,3% e menor que 0,9%.Para se chegar a essa conclusão, comparou-se o aspecto
das formulações NPC_Malto6 e NPC_Malto8. Observou-se que a amostra com mais
sal (0,9% de NaCl - NPC_Malto6) sofreu coagulação (Figura 19) após 5h da etapa
de extração de água em contrapartida, a amostra sem sal (NPC_Malto8 - Figura 20)
não apresentou formação de coágulos, no entanto, separou fases.
Figura 19 – Coágulos formados na
formulação com 0,9% de NaCl
(NPC_Malto6)

Figura 20 – Amostra NPC_Malto8 após 5h
de extração de água

Separação
Coágulos

Fonte: Elaborado pelo autor

de fases

Fonte: Elaborado pelo autor
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Os perfis de estabilidade cinética da amostra com teor de sal intermediário
(NPC_Malto15 - 0,4% NaCl) e da amostra sem sal (NPC_Malto8) estão
apresentados no Gráfico 1. Esse gráfico foi obtido a partir da plotagem dos valores
de TSI, dados pelas análises no Turbiscan versus tempo das amostras.

Ele

demonstra que o NPC_Malto15 sofre uma variação menor ao longo do tempo,
resultando em um TSI igual a 16,6 no terceiro dia de análise. Enquanto que, a curva
da amostra sem sal (NPC_Malto8), resulta em um TSI de 27,5 no terceiro dia de
análise. Portanto, o menor valor de TSI da amostra NPC_Malto15 indica que a
amostra com sal é mais estável que a amostra sem sal.

Gráfico 1 - Comparação da estabilidade cinética dos NPC_Malto15 e NPC_Malto8.

Fonte: Elaborado pelo autor

Esses

resultados

obtidos

podem

ser atribuídos

ao

mecanismo

de

estabilização de emulsões associados aos emulsificantes de silicone utilizados no
trabalho. Esses emulsificantes são constituídos por siloxanos funcionalizados com
cadeias de polieter, estas cadeias podem se posicionar na interface dos líquidos
através de vários segmentos, sendo que a energia de adsorção é igual à soma da
interação de todos os segmentos (SOMASUNDARAN; MEHTA; PUROHIT, 2006).
Quanto mais forte as interações entre as cadeias poliméricas do emulsificante com a
fase dispersa, mais efetivo é o processo de estabilização da emulsão. A presença de
eletrólitos aumentam as forças iônicas de interação da cadeia polimérica com a fase
hidrofílica da emulsão alcançando-se uma orientação ótima da estrutura molecular
do emulsificante na interface água/silicone.
No entanto, existe uma faixa ideal de concentração de eletrólitos onde mantem-se a
habilidade dos emulsificantes de formar micelas pela redução de tensão superficial
entre as fases (WANG et al. 2001 apud HILL, 2002). No caso das nanoemulsões que
tem a maltodextrina como fase dipersa, teores iguais a 0,9% de NaCl fazem com
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que as cadeias poliméricas do emulsificante percam a sua capacidade de repulsão
estérica e formem coágulos como os observados na
Figura 19. Por estes motivos, decidiu-se trabalhar com concentração mínima de
NaCl onde observou-se estabilidade da formulação, 0,3% de NaCl, tendo em vista
que nas formulações com ativo entraríamos com mais de um componente que
também tem características de eletrólito e poderia influenciar na estabilidade da
formulação no sentido de formação de coágulos.
5.1.2 Adição de Copolímero
A adição do Poloxamer melhorou a estabilidade física das dispersões dos
nanocarreadores placebos em silicone quando comparou-se a estabilidade física
das formulações NPC_Malto12, NPC_Malto14, como demonstrado no Gráfico 2.
Neste gráfico, observa-se que a amostra com 4% de Poloxamer (NPC_Malto12 curva vermelha) apresenta TSI menor após 24 horas de análise (TSI 1dia=6,2; TSI
3 dias=11,7). Enquanto que a amostra sem poloxamer (NPC_Malto14 – curva azul),
embora apresente variação de TSI menor até o primeiro dia de análise (TSI 1
dia=5,8), demonstra tendência de crescimento exponencial do TSI após 2 dias de
análise, apresentando TSI igual a 20,1 no terceiro dia de análise, maior do que a
amostra com 4% Poloxamer. Essas resultados indicam que utilizar 4% de Poloxamer
como copolímero na estruturação dos nanocarreadores de maltodextrina auxilia na
estabilidade da dispersão dessas partículas em silicone.

Gráfico 2 - Comparação da estabilidade cinética dos NPC_Malto12, NPC_Malto13 e
NPC_Malto14.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Explica-se esse resultado pelo fato do Poloxamer ser um copolímero de bloco
com características físico-químicas de emulsificante não-iônico. Estas características
devem-se a sua estrutura molecular (Figura 21) bifuncional, constituída de dois
monômeros, polietilenoglicol (x) e polipropilenoglicol (y), que possuem diferentes
solubilidades, dando a molécula a capacidade de formação de micelas (GRALLERT
et al., 2012; JEONG; KIM; BAE, 2002).
Figura 21 – Estrutura molecular do Poloxamer

Fonte: JEONG; KIM; BAE, 2002

Devido a essa característica bifuncional, sugere-se que o Poloxamer tem a
capacidade de interagir sua porção terminal, que contem uma hidroxila, com as
cadeias de maltodextrina constituintes das nanopartículas. A porção central dessa
molécula, constituída de polipropilenoglicol, por sua vez, permanece imersa na fase
contínua silofílica, auxiliando na estabilização do sistema nanocarreador de
maltodextrina disperso em silicone por mecanismo de impedimento estérico.
Levando em consideração esse mecanismo proposto e as avaliações de
estabilidade cinética das amostras com e sem Poloxamer, definiu-se trabalhar com
formulações contendo concentrações próximas de 4% deste emulsificante para obter
uma formulação com melhor estabilidade física.
5.1.3 Tipo de Emulsificante
Visto

que

existem

dois

emulsificantes no

mercado

indicados

para

estabilização de emulsões de água em silicone, realizou-se um estudo comparando
a estabilidade física da formulação que continha Silform 60-A (NPC_Malto 10) com a
formulação que continha SF1540 (NPC_Malto 11). Como se pode observar no
Gráfico 3 a amostra NPC_Malto 11, onde se utilizou SF1540 a 10% (m/m) da
formulação, apresentou valor TSI menor (15,9) em relação a amostra NPC_Malto 10
(TSI = 27,1) que continha Silform 60-A como estabilizante do sistema.
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Gráfico 3 – Comparação da estabilidade cinética dos NPC_Malto10 e NPC_Malto11

Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se explicar esse resultado, pelo fato que, apesar o Silform-60A também
ser um emulsificante constituído de um siloxano funcionalizado com cadeias de
poliéter como o SF1540 (MOMENTIVE, 2015b), ele é disperso em diisopropil adipato
e não no ciclopentasiloxano como o SF1540 (MOMENTIVE, 2015a). A presença do
diisopropil adipato impede a interação ideal do emulsificante com as fases internas e
externas dos sistemas e assim desempenhar sua função de estabilizante das
partículas no silicone. Por sua vez, o SF1540 é uma solução de emulsificantes de
silicone disperso em ciclopentasiloxano que possui maior afinidade com a fase
externa do sistema constituída de polidimetilsiloxanos onde se solubiliza mais
facilmente e deixa as cadeias do emulsificante livres para interagir com as fases
interna e externa do sistema (MOMENTIVE, 2015b). Por isso, optou-se trabalhar
com as formulações contendo SF1540 para produzir os sistemas nanocarreadores
de maltodextrina para encapsular o antimoniato de meglumina.
5.1.4 Proporção de emulsificante necessária para estabilizar o sistema
Com o intuito de avaliar a influência da concentração de emulsificante na
estabilizaçao dos nanocarreadores, foram testadas amostras com 5% e com 10% de
emulsificante.
O SF1540, na concentração de 10% apresentou-se mais eficiente em
estabilizar o sistema de nanocarreadores suspensos em meio de silicone, contendo
no máximo 1% de água.
Essa conclusão foi obtida comparando-se a estabilidade física da formulação
NPC_Malto15, que continha 5% de SF1540, e da NPC_Malto12 que continha 10%
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do mesmo emulsificante, representada no Gráfico 4. Neste gráfico, observa-se que o
TSI da amostra com 5% de SF1540 apresenta maior variação (TSI 3 dias=16,6), do
que o TSI da amostra com 10% de SF1540 (TSI 3 dias=11,7).

Gráfico 4 - Comparação da estabilidade cinética dos NPC_Malto15 e NPC_Malto12.

Isso demonstra que para manter as nanopartículas de maltodextrina estáveis
é necessário trabalhar-se com concentrações proporcionais as concentrações de
sólidos. Por tanto, como nosso objetivo é trabalhar com teores de sólidos em torno
de 10% para obtenção de concentrações de fármaco de no mínimo 1%, optou-se por
utilizar 10% de SF1540 nos sistemas contendo o ativo.
5.1.5 Tamanho, polidispersão e morfologia das partículas
Com os resultados das análises de Turbiscan das formulações concluí-se que
a amostra NPC_Malto12 (Figura 22) a qual contém 5% de maltodextrina, 4% de
Poloxamer, 0,4% de NaCl e 10% de SF1540, apresenta-se como a melhor
formulação dentre as preparadas, em termos de estabilidade para a obtenção de um
sistema disperso de maltodextrina em silicone fluído. Por isso, selecionamos essa
amostra para prosseguir com as caracterizações de tamanho e morfologia
apresentadas no Gráfico 5 e Figura 23.
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Figura 22 – Amostra NPC_Malto 12

Fonte: Elaborado pelo Autor

Gráfico 5 - Distribuição Granulométrica NPC_Malto12. Tamanho médio: 281,2 nm;
Pdi:0,073;

Figura 23 – MEV NPC_Malto12.

Fonte: Elaborado pelo autor
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A distribuição granulométrica apresentada no Gráfico 5 e a imagem de
microscopia (Figura 23) evidenciam a obtenção de um sistema nanométrico, com
partículas de morfologia esférica. Esses resultados comprovam que é possível
formar nanocarreadores poliméricos coloidais de maltodextrina utilizando as
condições de processo estudadas.
5.2

Estudos com NPC`s contendo antimoniato de meglumina
Processou-se 9 formulações diferentes de NPC`s de maltodextrina contendo

fármaco, conforme apresentado na Tabela 3. Essas formulações foram planejadas a
partir dos resultados obtidos com as formulações placebo, no sentido de validar e
avaliar se os resultados observados nas formulações placebos mantinham-se iguais
quando o fármaco é adicionado às formulações.

Tabela 3 - Formulações de NPCs processadas contendo fármaco.
Fase Silofílica

%
25%
25%
19%
21%
31%
21%
21%
21%
21%

%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Tipo
SF1540
SF1540
Silform 60-A
Silform 60-A
SF1540
SF1540
SF1540
SF1540
SF1540

Silicone

%
0,3%
0,9%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%

Emulsificante

%
3%
4%
3%
3%
3%
3%

Antimoniato
de meglumina

H2O

%
(m/m)
4%
4%
4%
4%
4%
5%
5%
8%
5%

NaCl

ID
NPC_MEG4
NPC_MEG6
NPC_MEG7
NPC_MEG8
NPC_MEG9
NPC_MEG10
NPC_MEG11
NPC_MEG12
NPC_MEG14

Poloxamer

Maltodextrina

Fase Aquosa

%
5%
5%
9%
10%
9%
10%
10%
10%
10%

Tipo
100cSt
100cSt
100cSt
100cSt
100cSt
100cSt
350cSt
100cSt
100cSt

%
(m/m)
65%
65%
63%
59%
52%
60%
60%
60%
59%

Essas formulações foram caracterizadas conforme metodologias descritas no
item 4.2. e do resultado dessas caracerizações pode-se fazer considerações sobre
os aspectos reológicos e fatores que influenciam nessa propriedade para o sistema
nanocarreador produzido.
5.2.1 Adição de NaCl para estabilizar o sistema
A partir da avaliação dos sistemas NPC_MEG4 e NPC_MEG6, percebeu-se que
mesmo na formulação contendo o fármaco, que também é um eletrólito, há a
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necessidade de adição de NaCl para obter uma distribuição de tamanho de
partículas estreita e estável dos NPC`s de maltodextrina contendo o fámaco. Pôdese chegar a essa conclusão observando os gráficos de distribuição granulométrica
da amostra NPC_MEG4 (Gráfico 6) e NPC_MEG6 (Gráfico 7) que não continham o
NaCl, onde se percebe uma variação no perfil de distribuição entre as três medidas
realizadas e o alto valor de D(90), ultrapassando a escala nanométrica nas duas
amostras.
Gráfico 6 – Distribuição Granulométrica NPC_MEG 4.Tamanho médio (D50):435,5nm;
D(10): 252nm; D(90):1180nm; Pdi:0,504

Gráfico 7 – Distribuição Granulométrica NPC_MEG6. Tamanho médio D(50):357,3;
D(10):207nm; D(90):685nm; Pdi:0,356

Esses resultados indicam que o sistema disperso sofre coagulação
rapidamente durante a realização da medida, o que é um indicativo que o sistema
emulsificante não está desempenhando adequamente seu papel de estabilizante da
dispersão. Isto porque, como visto para os sistemas placebos, na ausência de
quantidade adequada de eletrólitos, as cadeias poliméricas do emulsificante não
atingem sua conformação adequada para promover a interação das nanopartículas
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com a fase externa do sistema, por isso, as nanopartículas coagulam mesmo na
presença do fármaco.
5.2.2 Tipo de emulsificante utilizado
Avaliando os resultados obtidos com as amostras NPC_MEG7 e NPC_MEG8
onde se utilizou Silform60A comprova-se que esse emulsificante realmente não
funciona bem no sentido de estabilizar as nanopartículas de maltodextrina dispersas
no silicone da fase externa, mesmo na presença do fármaco.
Como pode observar-se nos Gráfico 8 e Gráfico 9, a distribuição de tamanho
dessas amostras processadas com Silform60A é muito polidispersa, apresentando
populações de partículas acima da escala nanométrica e instabilidade na
distribuição dessas populações durante a análise, demonstrando que o sistema não
é estável.
Gráfico 8 – Distribuição Granulométrica NPC_MEG7. Tamanho médio D(50): 555,6
D(10):1730nm; D(90):5250nm; Pdi:0,717
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Gráfico 9 - Distribuição Granulométrica NPC_MEG8. Tamanho médio D(50): 330,9nm;
D(10): 205nm D(90): 5970nm Pdi:0,369

Somado a isso, observa-se que essas amostras após 3 dias repouso sofrem
um processo de sedimentação, como apresentado na Figura 24, no qual, mesmo
após agitação vigorosa, as partículas não redispersam, diferentemente dos sistemas
processados com SF1540 os quais, mesmo após a sedimentação das partículas, é
possível redispersá-las com simples agitação.
Figura 24 – Amostra NPC_MEG8 sedimentada após 3 dias de repouso

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2.3 Viscosidade da fase externa de silicone
A fim de avaliar se um aumento da viscosidade da fase externa promoveria
um ganho em relação a estabilidade cinética das partículas de maltodextrina
dispersas no silicone, processou-se uma formulação (NPC_MEG11) utilizando um
silicone com viscosidade de 350cSt, diferentemente dos outros sistemas onde se
utilizava um silicone de 100cSt (NPC_MEG10).
No entanto, fazendo a comparação entre perfil de Turbiscan (Gráfico 10) das
amostras com diferentes viscosidades da fase externa, observa-se que não há
melhora em termos de estabilidade cinética no sistema que utiliza silicone de 350cs.
Com isso, optou-se por dar continuidade aos estudos do processo de produção dos
nanocarreadores de maltodextrina utilizando o silicone com viscosidade de 100cSt.
Gráfico 10 – Comparação da estabilidade cinética das amostras NPC_MEG10 e
NPC_MEG11

5.2.4 Resultados das formulações otimizadas contendo fármaco
As conclusões obtidas nos estudos com formulações placebo e contendo
fármaco deram subsídios para definir as formulações que teriam maior potencial de
sucesso nas avaliações de estabilidade e eficiência dos nanocarreadores contendo
antimoniato de meglumina.

Assim, das 9 formulações processadas contendo o

fármaco (Tabela 2), definiu-se que apenas as formulações NPC_MEG10, 12 e 14,
seriam utilizadas para os testes de eficência do nanocarreador, pois são as
formulações que mais se aproximam das condições definidas como promissoras nos
estudos, no sentido de obter um sistema com partículas nanométricas e estáveis
quando dispersas em silicone.
Com isso, tem-se nos próximos tópicos, os resultados das caracterizações
dos sistemas selecionados, bem como os testes de eficiência em termos de
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estabilidade física da dispersão, concentração de fármaco efetivamente incorporado,
cinética de liberação in vitro e taxa de permeação e retenção cutânea.
Tamanho, polidispersão e morfologia das partículas
Em termos de morfologia, tamanho médio de partículas e polidispersão (Pdi)
tanto a formulação sem Poloxamer (NPC_MEG12 - Figura 25) quanto a que contém
esse emulsificante (NPC_MEG10 - Figura 26) apresentaram resultados dentro da
escala nanométrica (média de 250 nm) com polidispersão de 0,2 (Gráfico 11 e
Gráfico 12) e formato de partícula esférica.
Figura 25 – Amostra NPC_MEG10

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 11 - Distribuição Granulométrica NPC_MEG10. Tamanho médio: 272,3 nm; D(10):
199nm; D(90):463nm; Pdi:0,195.
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Figura 26 – Amostra NPC_MEG12

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 12 - Distribuição Granulométrica NPC_MEG12. Tamanho médio: 245,8 nm;
D(10):196nm; D(90):375 nm; Pdi: 0,163.

As análises de microscopia (Figura 27 e Figura 28) obtidas após tratamento
discutido no item 4.2.4, confirmam o padrão de distribuição granulométrica
apresentado anteriormente nos gráficos da análise de tamanho por DLS.
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Figura 27 – MEV NPC_MEG10.

Nanopartículas
Membrana
de
éster de celulose

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 28 – MEV NPC_MEG12.

Fonte: Elaborado pelo autor

Nestas imagens de microscopia das formulações NPC_MEG10 (Figura 27) e
NPC_MEG12 (Figura 28), observamos nanoestruturas com morfologia esférica, em
alguns casos aglomeradas, com diâmetro que variam de 60 a 400nm,
aproximadamente. Esses resultados confirmam a capacidade da maltodextrina tem
de formar nanocarreadores encapsulando o antimoniato de meglumina.
Além disso, do ponto visto de aplicação tópica para o qual se propõe a
utilização dos sistemas desenvolvidos, infere-se que com os valores de tamanho e
morfologia obtidos, esses nanocarreadores serão capazes de manterem-se a uma
concentração alta nas camadas superiores da pele e dificilmente terão permeação
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suficiente para serem absorvidos pela circulação, auxiliando assim no aumento da
biodisponibilidade do fármaco para a ação no local infectado pela Leishmania.
Estabilidade coloidal dos NPCs contendo ativo
Avaliando os resultados dos sistemas contendo o fármaco observou-se que
em se falando de estabilidade física a utilização do Poloxamer representa um ganho
significativo em até 48h, após isso o índice de estabilidade torna-se praticamente o
mesmo (TSI 3 dias = 24) para os sistemas sem e com o emulsificante auxiliar, como
evidenciado na comparação dos perfis de estabilidade cinética obtidas pelo
Turbiscan (Gráfico 13), onde são apresentadas curvas que quanto mais se
aproximam do nível inferior (valores próximos a zero no TSI – eixo Y), representam
uma maior estabilidade das amostras.

Gráfico 13 - Comparação da estabilidade cinética dos NPC_MEG10 e NPC_MEG12.

A análise desses dados demonstra que a velocidade de deposição de
partículas é menor na presença de Poloxamer (curva em vermelho) até alcançar um
patamar que se iguala ao do sistema que não contem o emulsificante (curva em
azul). Esse patamar é quando o sistema para de separar fases.
Dessa observação, conclui-se que o Poloxamer também exerce um
mecanismo de estabilização das nanopartículas por impedimento estérico mesmo
contendo ativo, justificando sua utilização na formulação dos nanocarreadores que
se quer obter.
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Monitoramento do tamanho de partícula
Com intuito de avaliar a estabilidade física dos sistemas, realizou-se a medida
de distribuição de tamanho de partícula nos tempos 0dia, 15dias, 1mês e 6meses de
armazenamento das amostras NPC_MEG10 e NPC_MEG12.
Gráfico 14 – Monitoramento da distribuição de tamanho de partícula ao longo de 6 meses de
armazenamento
500
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300,6 305,8

304,4
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0
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NPC_MEG12

No Gráfico 14, observa-se que amostra NPC_MEG10, a qual contém
Poloxamer, sofre um aumento considerável na distribuição de tamanho de partículas
após 6 meses de armazenamento. Por sua vez, a amostra NPC_MEG12 sofre um
aumento na distribuição de tamanho relativamente pequena até o primeiro mês de
armazenamento. Após 6 meses de armazenamento, o resultado da variação de
tamanho é estatisticamente igual ao do primeiro mês.
Esse resultado demonstra que ao longo do armazenamento o sistema que
contem o Poloxamer pode sofrer fenômenos de aglomeração mais acelerada do que
o sistema sem Poloxamer. Isso corrobora com o resultado observado na avaliação
de estabilidade coloidal e justifica o fato do sistema que contem Poloxamer
apresentar melhor estabilidade física nos primeiros dias após o preparo. Os
fenômenos de aglomeração geram partículas maiores que sedimentam mais
rapidamente por isso observa-se o perfil de aumento do valor de TSI para a amostra
NPC_MEG10 após 3 dias de avaliação por Turbiscan.
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Eficiência de encapsulação
Através do processo de extração descrito no item “4.5 - Quantificação do
antimoniato de meglumina e eficiência de encapsulação” foi obtida a concentração
do antimoniato de meglumina nos NPCs (Tabela 4), comparando a massa teórica e
a experimental obtida após o procedimento de extração para o cálculo da eficiência
de encapsulação.
Tabela 4 – Eficiência de Encapsulação (EE) dos NPCs.
Amostra

EE (%)

NPC_MEG12
NPC_MEG10
NPC_MEG14

91,1%
80.5%
91.6%

Desvio
Padrão
0,001
0.002
0.003

Estes valores podem ser considerados uma alta eficiência de encapsulação
visto que são próximos a 100,0% e sugerem que os nanocarreadores poliméricos
coloidais de maltodextrina são sistemas eficientes para a incorporação do
antimoniato de meglumina.
Destaca-se a importância da metodologia de extração do ativo, visto que é um
indicativo da eficiência de encapsulação da matriz também do desempenho do
processo na formação dos nanocarreadores, implicando diretamente no sistema de
veiculação. O procedimento empregado deve prover uma recuperação eficaz do
composto encapsulado, para que este possa ser posteriormente quantificado. A
determinação da quantidade de fármaco associada a sistemas nanoestruturados é
especialmente complexa devido ao tamanho reduzido destes, que dificulta a
separação da fração de fármaco encapsulado.
Para o sistema estudado, verificou-se que a melhor metodologia para a
extração do ativo encapsulado foi utilizando ciclohexano para remoção do silicone
da superfície dos nanocarreadores, filtração a vácuo, e posterior ressuspensão das
partículas sólidas recuperadas da membrana de filtração em tampão PBS 7,2: ácido
clorídrico 6M (1:1).
Perfil de liberação dos NPCs contendo ativo
Nesta etapa da caracterização foi avaliada a cinética de liberação in vitro,
visando estudar o comportamento da formulação em meio aquoso, a liberação do
ativo da matriz polimérica e o tempo de liberação.
Os resultados obtidos para o perfil de liberação da antimoniato de meglumina
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do NPC_MEG10 (com Poloxamer) e NPC_MEG12 (sem Poloxamer) estão
apresentados no Gráfico 15.
Gráfico 15 - Perfil comparativo de liberação in vitro dos NPCs contendo antimoniato de
meglumina.
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Comparando-se o perfil de liberação dos dois sistemas carreadores com o
perfil de liberação do ativo livre (curva verde), observa-se que há um aumento no
tempo que se leva para alcançar patamares de liberação com os sistemas
carreadores. Para o ativo livre, alcançou-se 100% de liberação logo na primeira hora
de estudo, enquanto que para os sistemas encapsulados, com 21 dias de estudo
ainda não havíamos alcançado os 50% de liberação. Isso demonstra a capacidade
que os nanocarreadores de maltodextrina tem de promover uma liberação
sustentada e prolongada do antimoniato de meglumina.
Comparando-se as diferenças entre os dois sistemas nanocarreadores
modelos, observa-se que o NPC contendo Poloxamer (curva azul) apresenta um
perfil de liberação mais lento, atingindo porcentagens de liberação de 20% somente
após 7 dias de estudo. No caso do NPC sem Poloxamer (curva vermelha), também
observa-se um perfil de liberação sustentada, porém em porcentagens maiores
quando comparados ao sistema com Poloxamer e que demonstram tendência a
continuarem crescendo mesmo após os 21 dias de estudo.
Pode-se explicar essas diferenças pelo fato de se conseguir obter emulsões
com baixo valor de concentração micelar crítica (CMC) quando se utiliza Poloxamer
como emulsificante (GRALLERT et al, 2012). O baixo CMC evita que as
nanopartículas dissociem-se muito rapidamente quando em contato com o meio
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biológico, possibilitando o retardamento da liberação do conteúdo interno da micela
(TORCHILIN, 2009).
Estudo de permeação cutânea in vitro dos NPCs contendo antimoniato de
meglumina
Foi realizado um estudo de permeação cutânea in vitro para avaliação da
quantidade de antimoniato de meglumina que permea nas camadas da pele para a
solução aceptora (mimetizando a circulação sistêmica), para epiderme e derme, e a
quantidade que fica retida no estrato córneo. O ensaio foi realizado considerando a
aplicação de uma dose infinita no compartimento doador (aplicada sobre a pele).
Está dose infinita garante a possibilidade de um fluxo constante de permeação.
A determinação das concentrações de Sb +5 nas soluções aceptoras
recolhidas no intervalo de 20 horas do ensaio de permeação descrito no item 4.7.2 ,
indicou que não houve permeação de fármaco para solução aceptora, tanto para as
amostras incorporadas ao nanocarreador quanto para o ativo livre. Esse resultado é
validado pela informação que se tem sobre a baixa capacidade de permeação que
fármacos hidrofílicos possuem quando administrados através da pele, considerando
ainda o peso molecular e a grau de ionização (AULTON, 2005; CEVC, 2004;
HARRIS, 2003).
Esse resultado é visto como satisfatório, do ponto de vista da aplicação para
que se propõe a utilização dos nanocarreadores aqui produzidos, que é no
tratamento da leishmaniose tegumentar. Pois, a inexistência de processo de
permeação do fármaco para a corrente sanguínea, garante que ele permaneça em
concentrações altas na pele, onde o parasita está instalado, e evite efeitos colaterais
decorrentes da distribuição sistêmica do fármaco em órgãos que não estão
infectados.
Quanto aos resultados referentes ao ensaio de retenção cutânea in vitro
(massa de ativo retida no estrato córneo, epiderme e derme), apresentados no
Gráfico 16, observa-se que o antimoniato de meglumina livre tem menor capacidade
de ficar retido na pele quando comparado ao antimoniato de meglumina
nanoencapsulado. Comparando-se os dados das amostras NPC_MEG12 e
NPC_MEG14, observou-se que não há diferença significativa na retenção cutânea
entre os nanocarreadores que contem ou não contem Poloxamer, podendo ser
utilizados os dois sistemas como carreador do fármaco.
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mg MEG/cm2

Gráfico 16 – Perfil de retenção cutânea dos nanocarreadores comparado com ativo livre.
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Ainda, comparando-se o perfil de retenção nas diferentes camadas da pele
(estrato córneo e epiderme+derme), apresentado no Gráfico 17, observa-se que os
sistemas nanoencapsulados apresentam diferença significativa no perfil de retenção
em relaçao ao fármaco livre quando avaliados em termos de estrato córneo. Em
relação ao perfil de retenção na epiderme+derme, não existe diferença significativa
entre o fármaco contido nos sistemas encapsulados e o livre, quando considerados
os erros inerentes ao ensaio.
Estes resultados justificam o uso do sistema nanoencapsulado na veiculação
do antimoniato de meglumina no tratamento da leishmaniose tegumentar
considerando que uma maior quantidade de fármaco fica retido no estrato córneo,
aumentando a disponibilidade do fármaco no local da ação. Assim, os
nanocarreadores

de

maltodextrina

apresentam-se

como

uma

ferramenta

interessante para diminuir a dose de fármaco necessária e atingir a ação desejada.
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Gráfico 17 – Perfil de retenção cutânea nas diferentes camadas da pele.
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Somando-se a isso, temos a hipótese de que o nanocarreador constituído de
maltodextrina será preferencialmente absorvido pelo parasita, em função da
necessidade que o parasita possui de moléculas de açúcares para formação de
glicoconjudados importantes no seu mecanismo de virulência.
Desta forma, a formulação aqui desenvolvida apresenta capacidade de
retenção cutânea aumentada em relação ao ativo livre, além de promover uma
liberação sustentada do fármaco, que pode melhorar aspectos farmacocinéticos do
fármaco em relação a terapia utilizada atualmente.
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6

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A maltodextrina associada a uma formulação baseada em um sistema

nanoemulsionado em silicone, contendo 1% de antimoniato de meglumina, 0,3% de
NaCl, 10% de SF1540, com ou sem Poloxamer, mostrou-se como alternativa viável
para aplicação como matriz encapsulante para obtenção de um nanocarreador
polimérico coloidal disperso em silicone. Além de promover a liberação sustentada,
de no mínimo 21 dias do antimoniato de meglumina, o sistema obtido, possui
liberação sítio-específico, visto que fica retido nas camadas da pele (estrato córneo,
epiderme e derme) onde se instala o protozoário causador da leishmaniose
tegumentar.
A adição do copolímero de bloco Poloxamer retardam ainda mais a liberação
do fármaco em estudo, mostrando-se uma boa alternativa para obtenção de
formulações de medicamentos onde se deseja que o fármaco esteja disponível por
tempo prolongado.
Assim, aplicação da maltodextrina dentro deste contexto, apresenta-se como
uma estratégia inovadora para produção de um medicamento tópico, com ação
prolongada e sítio-específico para tratamento de leishmaniose, vindo ao encontro
dos planos estratégicos propostos pela DNDi, que visa a obtenção de medicamentos
mais eficazes, de baixo custo, preferencialmente de aplicação tópica ou oral, que
possa ser utilizado por pacientes em áreas remotas, e que cure as lesões de forma
eficaz, sem deixar cicatrizes profundas, melhorando a adesão do paciente e
reduzindo o risco de desenvolvimento de resistência (DNDi AMÉRICA LATINA,
2014).
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7

ESTUDOS FUTUROS
Sugere-se como ações posteriores ao trabalho o desenvolvimento de

metodologia para visualização do processo de fagocitose dos nanocarreadores
contendo antimoniato frente aos macrófagos sadios e infectados por Leishmania sp,
utilizando microscópio confocal como forma de avaliação e validação do mecanismo
proposto da ação sítio-específica associada a utilização da maltodextrina como
polímero carreador.
E por fim, seria muito interessante a realização de ensaios de segurança e
desempenho in vitro incluindo citotoxicidade, mutagenicidade, interação com o
parasita, dos nanocarreadores contendo antimoniato em comparação com a
utilização do ativo livre para avaliar se o sistema contendo maltodextrina realmente
reduz os efeitos tóxicos às células sadias do corpo. Comprovada a diminuição da
citotoxicidade do antimoniato carreado pela maltodextrina, estudos de otimização de
formulação podem ser realizados, bem como um estudo de estabilidade completo.
Ainda, propõe-se realizar ensaios pré-clínicos em modelos animais para avaliações
de eficácia e segurança do fármaco associado ao sistema nanocarreador coloidal
produzido,

incluindo

avaliação

de

nefrotoxicidade,

hepatotoxicidade e redução de lesão de leishmaniose.

cardiotoxicidade

e
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