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RESUMO 

Granuloma de Majocchi é uma infecção fúngica profunda causada por fungos 

dermatófitos, que acomete pessoas imunocomprometidas. O tratamento é realizado com 

antifúngicos sistêmicos em concentrações altas. Visto que existe estudo que demonstra o 

uso de voriconazol sistêmico para tratar essa doença e que não há apresentações tópicas 

para esse fármaco, o objetivo desse estudo é desenvolver nanossistemas lipídicos contendo 

voriconazol para avaliação da permeação cutânea do fármaco a partir desses sistemas e 

adaptação da formulação à via de administração tópica. 

Um método analítico de quantificação do voriconazol para testes de permeação cutânea in 

vitro foi desenvolvido e validado, por meio dos parâmetros de seletividade, linearidade, 

precisão, exatidão, limite de detecção, limite de quantificação e recuperação, estabelecidos 

pela ANVISA e ICH.  Formulações de lipossoma (LPS) e carreador lipídico 

nanoestruturado (CLN) foram caracterizadas quanto ao seu tamanho, índice de 

polidispersão, potencial zeta, eficiência de encapsulação e características morfológicas, 

utilizando MET. As formulações foram incorporadas ao gel de poloxamer 16% (p/p) e 

avaliadas quanto ao tamanho, índice de polidispersão, potencial zeta e características 

morfológicas nos dias 5, 10, 15, 20 e 30 da sua incorporação. A permeação cutânea in 

vitro, utilizando pele de porco, foi feita com as suspensões e géis do LPS e CLN. Teste de 

microdiluição em placa foi efetuado com as formulações desenvolvidas, a fim de 

determinar a CIM capaz de inativar o crescimento do T. rubrum.  

O método analítico foi validado, demonstrando-se linear, seletivo, preciso nas 

concentrações de 0,2 a 8,0 µg/mL, e com recuperação acima de 80%. O CLN e o LPS 

apresentaram tamanho médio de 221,4 ± 79,48 e 113,9 ± 38,46 nm, respectivamente. O 

IPd dos nanossistemas lipídicos foram inferiores a 0,2. O potencial zeta foi de -11,6 ± 9,42 

mV para LPS e + 42,2 ± 6,28 mV para CLN. A avaliação morfológica demonstrou as 

características do CLN e LPS e confirmou o tamanho dos mesmos.  Na incorporação em 

gel, o LPS foi quem apresentou menores variações de suas características. Na permeação 

cutânea in vitro, o voriconazol recuperado na EP foi maior em todos os testes. A maior 

quantidade de fármaco recuperado na EP foi nas suspensões. No teste de microdiluição em 

placa, observou-se que não houve crescimento do T. rubrum nos poços onde foram 

adicionadas as formulações, indicando que houve inibição no crescimento do fungo nas 

concentrações testadas. 

Os nanossistemas lipídicos contendo voriconazol apresentaram bons resultados em relação 

à permeação cutânea, por possuírem uma boa capacidade de alcançar as camadas mais 

internas da pele, aonde o T. rubrum chega e causa a doença denominada Granuloma de 

Majocchi. Podendo, futuramente, ser utilizados como alternativa para tratamento tópico de 

Granuloma de Majocchi e outras dermatomicoses fungo resistêntes, favorecendo a adesão 

do paciente ao tratamento, eliminando as variáveis relacionadas à administração oral e 

evitando os efeitos adversos e interações medicamentosas.   

 

Palavras chave: voriconazol, permeação cutânea in vitro, lipossoma - LPS, carreador 

lipídico nanoestruturado - CLN, granuloma de majocchi, dermatomicose. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Granuloma Majocchi is a deep fungal infection caused by dermatophytes, which affects 

immunocompromised persons. Treatment is with systemic antifungal agents in high 

concentrations. Since there are studies that demonstrate the systemic use of voriconazole 

drug to treat this disease and there are no topical presentations to this drug, the aim of this 

study was to develop lipid nanosystems containing voriconazole for assessment of dermal 

drug permeation from these systems and adapting the formulation to topical formulation. It 

was developed an analytical method for voriconazole quantification from in vitro skin 

permeation tests, which was validated according to the established parameters by ANVISA 

and ICH. There were developed two nanosystems: liposomes (LPS) and nanostructured 

lipid carriers (NLC). The nanoparticles were characterized according their size, 

polydispersity index (PdI), zeta potential, entrapment efficiency and morphology. The 

suspensions of nanoparticles were incorporated into a poloxamer gel 16% (w / w) and 

characterized on 5, 10, 15, 20 and 30 days. The formulations were tested in vitro in skin 

permeation assays. Finally, microbiological tests were carried out by microdilution plate 

with the developed formulations in order to determine the minimum inhibitory 

concentration (MIC) capable of inactivating the growth of Trichophyton rubrum. The 

analytical method was validated and was linear in concentrations from 0.2 to 8.0 μg/mL, 

also it was selective, precise, and presented recovery rates above 80%. NLC and LPS 

particles showed an average size of 221.4 ± 79.48 nm and 113.9 ± 38.46 nm, respectively, 

with PdI values lower then 0.2. Zeta potential was -11.6 ± 9.42 mV for LPS and 42.2 ± 

6.28 mV for NLC. The morphological evaluation showed spherical shape of all 

nanoparticles and confirmed their size. In gel formulations, LPS showed the smallest 

variation of its characteristics after the study period. In in vitro skin permeation, 

voriconazole showed greater permeation from suspensions when compared to the gel. The 

results of microbiological tests suggest T. rubrum inhibition, but need to be repeated to 

confirm the MIC. The nanosystems containing voriconazole presents great potential for the 

development of topical medicines, demonstrating ability to permeate the inner layers of the 

skin. After the final results, the use of the topical formulations can favor patient 

compliance to treatment, eliminating the variables related to oral administration and avoid 

the adverse effects and drug interactions when used as an alternative for the treatment of 

Majocchi granuloma and other dermatomycoses from resistant fungus. 

 

Keywords: voriconazole, skin permeation in vitro liposome, nanostructured lipid carrier, 

Majocchi granuloma, dermatomycosis. 
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1. INTRODUÇÃO 

O voriconazol é um agente antifúngico triazol de segunda geração, derivado do 

fluconazol. Ele impede o crescimento do microrganismo por agir inibindo a enzima 

responsável pela síntese do ergosterol, um componente da membrana fúngica. É 

comumente administrado por via oral e intravenosa, formulado como pó liofilizado para 

solução de infusão intravenosa, comprimido e pó para suspensão para administração oral 

(LEVÊQUE et al., 2006; SONG et al., 2014 apud HEGENER et al., 1998).  

As dermatomicoses, infecções causadas por dermatófitos, ocorrem normalmente na 

pele, unhas e cabelos (NENOFF et al., 2014). O Granuloma de Majocchi é uma 

dermatomicose mais profunda, incomum, porém cosmopolita, devido aos agentes 

causadores se encontrarem em quase todo o mundo e terem fácil adaptação ao ambiente 

(TIRADO-SÁNCHEZ; PONCE-OLIVERA; BONIFAZ, 2015). 

 Essa infecção ocorre em pessoas imunocomprometidas, tanto por doenças que 

reduzem a resposta imunológica quanto pelo uso de medicamentos que induzem à 

imunossupressão. Um dos medicamentos para o tratamento dessa dermatomicose é o 

voriconazol. O tratamento tópico é tido como ideal, por permitir uma ação direta no local 

da infecção, aumentar a concentração de fármaco na área a ser tratada, e reduzir a 

exposição sistêmica, que resulta na redução dos efeitos adversos, como erupções cutâneas, 

distúrbios visuais, níveis elevados de enzimas hepáticas, dor abdominal, náuseas, vômito, 

além de diversas interações medicamentosas (JOHNSON; KAUFFMAN, 2003). 

O uso dos sistemas tópicos favorece a adesão do paciente ao tratamento, uma vez 

que são fáceis de aplicar e remover, evitam o risco e os inconvenientes associados à terapia 

endovenosa e eliminam as variáveis relacionadas à administração oral. Adicionalmente, a 
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liberação controlada do fármaco permite uma redução de doses elevadas e da frequência de 

administração do medicamento (AKHTAR, 2014). 

Uma vez que o voriconazol é um fármaco pouco lipossolúvel, a permeação pela via 

cutânea se torna difícil. Para contornar essa dificuldade, a incorporação do voriconazol a 

nanossistemas lipídicos pode viabilizar a difusão do fármaco pela pele, proporcionando 

uma nova alternativa para tratamento tópico de dermatomicoses, melhorando a eficácia e 

reduzindo os efeitos adversos do tratamento.   
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2. OBJETIVO  

Esse trabalho teve como objetivo desenvolver nanossistemas lipídicos contendo 

voriconazol para avaliação da permeação cutânea do fármaco a partir desses sistemas e 

adaptação da formulação à via de administração tópica. 

 

2.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Desenvolver e validar uma metodologia analítica para quantificação do 

fármaco voriconazol para realização de experimentos in vitro de permeação cutânea. 

 Caracterizar os nanossistemas lipídicos das formulações já desenvolvidas 

pelo grupo de colaboradores, quanto ao tamanho, potencial zeta, morfologia e eficiência de 

encapsulação; 

 Incorporar os nanossistemas lipídicos em gel e avaliar sua estabilidade;  

 Realizar experimentos de permeação in vitro a partir das formulações 

obtidas; 

 Avaliar ação antifúngica dos sistemas, por meio da concentração inibitória 

mínima (CMI).  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1.  DERMATOMICOSE 

As dermatomicoses, infecções causadas por fungos dermatófitos, ocorrem 

normalmente na pele, unhas e cabelos (NENOFF et al., 2014), mas outros patógenos como 

leveduras também podem estar relacionados a esse tipo de infecção (NENOFF et al., 

2014).  

Os dermatófitos são fungos filamentosos do gênero Trichophyton spp., 

Microsporum spp. e Epidermophyton spp., que possuem enzimas queratolíticas capazes de 

degradar a queratina, e podem causar infecções profundas na derme, induzindo a uma 

resposta inflamatória (NENOFF; GINTER-, 2014; TIRADO-SÁNCHEZ; PONCE-

OLIVERA; BONIFAZ, 2015). 

Trichophyton rubrum é o fungo mais comum no mundo a causar dermatofitoses e é 

responsável por aproximadamente 50% das infecções cutâneas fúngicas no Brasil 

(CORDEIRO et al., 2006). 

 

3.1.1. Granuloma de Majocchi 

O Granuloma de Majocchi é causado pela infecção de fungos dermatófitos de 

forma profunda na pele, levando a uma reação inflamatória granulomatosa, que geralmente 

ocorre no couro cabeludo, face, antebraço, mão ou pernas (LIU et al., 2015). 

Essa doença está associada ao fungo T. rubrum, e ocorre principalmente em pessoas 

imunocomprometidas, que apresentam doenças que levam à redução da imunidade ou que 

utilizam medicamentos que induzem imunossupressão (BALCI; CETIN, 2008; TIRADO-

SÁNCHEZ; PONCE-OLIVERA; BONIFAZ, 2015).  

Os agentes causadores são fungos ubíquos em seres humanos e de fácil adaptação 

ao ambiente. Em geral, a patologia se manifesta em pessoas de 20 a 35 anos, mas pode 
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ocorrer em crianças entre 3 a 5 anos (TIRADO-SÁNCHEZ; PONCE-OLIVERA; 

BONIFAZ, 2015). 

Existem duas formas de Granuloma de Majocchi: 1) a forma de pápulas 

perifoliculares pequenas que acomete geralmente indivíduos saudáveis e 2) a forma 

caracterizada por placas subcutâneas profundas ou lesões nodulares, que são mais comuns 

em indivíduos imunossuprimidos (ILKIT; DURDU; KARAKAS, 2012).   

O tratamento para o Granuloma de Majocchi utiliza antifúngicos sistêmicos em 

doses mais altas e por maior tempo que em micoses superficiais. O principal antifúngico 

usado é a griseofulvina (0,5 a 1 g/dia) por no mínimo 8 semanas. Alguns azóis sistêmicos 

também já foram utilizados. Como exemplo, o tratamento com voriconazol sistêmico por 

14 dias, seguido de administração oral, totalizando quatro meses de tratamento, 

demonstrou-se eficaz (BUENO et al., 2009).  

 

3.2. VORICONAZOL 

Os antifúngicos possuem duas classes, imidazol e triazol, que possuem o mesmo 

mecanismo de ação. O voriconazol (Figura 1) é classificado como um triazol de segunda 

geração, que tem o perfil farmacocinético mais favorável que o imidazol e não inibe 

significativamente a síntese de esteróis humanos (ZONIOS; BENNETT, 2008).  

 
Figura 1. Estrutura do voriconazol (MM 349,3, Solubilidade em água 0.0978 mg/mL, log P 1.82) 

 (FDA, 2010). 
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  O mecanismo de ação do voriconazol consiste na inibição da enzima 

lanosterol 14-alfa-desmetilase, dependente do citocromo P450. A função dessa enzima é a 

conversão do lanosterol em ergosterol, um componente essencial da membrana celular do 

fungo. Sua inibição leva ao aumento da permeabilidade, resultando em lise celular e morte 

(WATT et al., 2013). 

Os efeitos adversos mais frequentes com o uso do voriconazol, tanto oral quanto 

intravenoso, são fotopsia, erupções cutâneas e elevações dos níveis de enzimas hepáticas 

(JOHNSON; KAUFFMAN, 2003). 

O voriconazol é ativo contra todas as espécies de cândida, incluindo Candida 

krusei, cepas de Candida glabrata que são inerentemente resistentes ao fluconazol, e cepas 

de Candida albicans que adquirem resistência ao fluconazol (JOHNSON; KAUFFMAN, 

2003). Também possui ação sobre Aspergillus spp., incluindo itraconazol e anfotericina B 

resistentes, Aspergillus funigatus, Scedosporium spp. e Fusarium sp. (LEVÊQUE et al., 

2006 apud HERBRECHT, 2004). 

 

3.3.  PERMEAÇÃO CUTÂNEA 

3.3.1. Pele  

A pele humana é composta por epiderme, camada não vascular com cerca de       

100 μm de espessura; derme, camada muito vascularizada com cerca de 500 a 3.000 μm de 

espessura; e tecido subcutâneo subjacente, onde estão presentes glândulas sebáceas e 

sudoríparas. A camada mais externa da epiderme, chamada de estrato córneo, possui uma 

espessura de 10 a 40 μm. Essa camada é a principal barreira para permeação de 

medicamentos por via tópica. (Figura 2) (BARTOSOVA; BAJGAR, 2012). 
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Figura 2. Estruturas da pele (adaptado de MOSER et al., 2001). 

 

A principal função da pele é de proteger o corpo contra a perda de água e entrada 

de compostos potencialmente tóxicos, alérgenos, irritantes e de microrganismos 

(BARTOSOVA; BAJGAR, 2012). 

A função de barreira é atribuída principalmente pelo estrato córneo, devido ao 

arranjo estrutural lipídico da matriz intercelular que fica ao redor das células denominadas 

corneócitos. Os lipídios que compõem a matriz intercelular são principalmente ceramidas, 

colesterol, ésteres de colesterol, ácidos graxos e uma pequena fração de sulfato de 

colesterol (MOSER et al., 2001). 

Essa natureza obstrutiva do estrato córneo impede que algumas moléculas de fora 

penetrem diretamente na pele. Em contrapartida, permite a penetração de compostos 

lipossolúveis facilmente (AKHTAR, 2014 apud POUILLOT, 2008). 

A permeação de fármacos através da pele ocorre por meio de três vias (Figura 3): 

via intercelular (pela matriz lipídica que circunda os corneócitos), via transcelular 

(atravessando os corneócitos e a matriz lipídica) e via apêndices (através dos folículos 

capilares e glândulas sudoríparas) (MOSER et al., 2001). 
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Figura 3. Vias de permeação de fármacos (adaptado de MOSER et al., 2001). 

A penetração dos compostos aplicados por via tópica ocorre preferencialmente pela 

matriz intercelular passando pelos corneócitos de forma sinuosa. Os folículos pilosos 

possuem características distintas que favorecem a penetração ao apresentarem a parte 

inferior não queratinizada, porém os apêndices de pele e folículos pilosos compreendem 

apenas 0,1% do total da superfície da pele humana (AKHTAR, 2014). 

 

3.3.2. Carreadores Lipídicos Nanoestruturados e Lipossomas  

Nanossistemas lipídicos possuem características de proteger o fármaco contra 

degradação e aumentar a sua estabilidade, além de possibilitar sua liberação vetorizada 

(BORGHETI-CARDOSO et al., 2016). 

Esses nanossistemas lipídicos são capazes de fundirem-se com o estrato córneo e os 

materiais sebáceos presentes na pele, liberando o fármaco no local e gerando uma zona de 

oclusão que facilita a penetração do fármaco (BORGHETI-CARDOSO et al., 2016). O 

Carreador Lipídico Nanoestruturado (CLN), um tipo de sistema transportador coloidal, é 

constituído por uma mistura de lipídios sólidos e líquidos, e uma fase aquosa contendo 

agentes tensoativos ou uma mistura de tensoativos. Sua preparação é realizada na ausência 
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de solvente orgânico e o processo é facilmente adaptado para produção em grande escala, 

por meio da homogeneização de alta pressão (BELOQUI et al., 2015). 

Os CLN são adequados para a utilização na pele por serem compostos de lipídios 

não-irritantes e não-tóxicos. Uma das vantagens é o efeito oclusivo, que conduz a um 

aumento da hidratação, e consequentemente, melhora a penetração do fármaco na pele. 

Outro fator que torna o CLN um facilitador da penetração do fármaco é o tamanho 

pequeno de partícula, que aumenta a superfície de contato do fármaco encapsulado com o 

estrato córneo. O CLN tem a capacidade de liberação controlada, que permite a exposição 

do fármaco na pele por um período prolongado, além de reduzir a absorção sistêmica 

(ÜNER, 2006). 

Os lipossomas (LPS) são vesículas compostas por uma camada dupla de lipídios 

que internamente possuem um núcleo aquoso. São produzidos utilizando fosfolipídios e 

colesterol, e podem ser classificados em unilamelares (vesículas com apenas uma 

bicamada lipídica), multilamelares (vesículas com várias bicamadas lipídicas) e 

multivesiculares (vesícula lipídica com outras vesículas menores internamente). Essa 

característica depende do processo de preparação e dos tipos de lipídios, que afetam a 

forma e tamanho (ZHAI; ZHAI, 2014). 

Os LPS podem encapsular tanto fármacos hidrofílicos quanto lipofílicos, sendo os 

primeiros armazenados no núcleo aquoso central ou na interface aquoso-lipídica, e os 

lipossolúveis armazenados na fase lipídica. São biocompatíveis, totalmente 

biodegradáveis, não tóxicos e com vesículas flexíveis. Assim como os CLN, tem a 

capacidade de proteger o fármaco encapsulado do ambiente externo e garantem maior 

estabilidade, além de permitir a liberação sustentada. Possuem um tamanho pequeno que 

geralmente varia de 20 nanômetros a 1 micrômetro, e juntamente com a capacidade de 
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promover adesividade e aumentar a hidratação, permitem o aumento da penetração do 

fármaco encapsulado (AKHTAR, 2014). 

 

3.3.3. Estudos de permeação cutânea in vitro 

Para realização de estudos de permeação cutânea de fármaco in vitro são utilizadas 

células de difusão. Elas são compostas por dois compartimentos, o doador, onde é 

colocado a formulação, e o receptor, onde é colocado o fluido que simula o meio 

fisiológico. Uma amostra de pele é colocada entre os dois compartimentos (Figura 4). A 

mensuração da taxa de permeação do fármaco do meio doador para o meio receptor através 

da pele é realizada por um método analítico, como a Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE) (MOSER et al., 2001). 

 

Figura 4. Célula de difusão de Franz (adaptado de BARTOSOVA et al., 2012). 

 

O fluido do meio receptor deve ser capaz de solubilizar a substância teste e garantir 

a “sink condition”, em que a quantidade do fármaco que ultrapassa o meio receptor não 

pode exceder 10% do seu nível de saturação, a fim de minimizar a interferência no 

processo de difusão livre, que pode produzir uma subestimação da absorção dérmica. 

Desse modo, pode ser composta por uma solução salina ou solução salina tamponada em 

casos de fármacos hidrofílicos, e albumina de soro ou emulsificantes são adicionados em 
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quantidades que não causem interferência na integridade da membrana, em casos de 

fármacos lipofílicos. 

  O meio receptor não pode interferir no processo analítico, deve apresentar 

pH fisiológico, deve ser desgaseificado, a fim de evitar formação de bolha durante o 

experimento, deve ser mantido em contato com a pele, a partir do momento da aplicação 

até a retirada do fluido do meio receptor para a análise. A temperatura na superfície da pele 

na célula de difusão deve ser mantida de acordo com a temperatura da pele in vivo de 32 ± 

1 ºC. Para que isso ocorra, o sistema é aquecido, a fim de simular a temperatura corporal 

(BARTOSOVA; BAJGAR, 2012). 

A pele de porco é o modelo animal mais adequado para estudos de permeação in 

vitro, devido a suas semelhanças anatômicas, fisiológicas e histológicas com a pele 

humana. A região central do lado externo da orelha do suíno de aproximadamente 6 meses 

é o que mais se assemelha com a pele humana. As semelhanças incluem a espessura da 

epiderme, organização lamelar do estrato córneo, relação da espessura entre a epiderme e a 

derme, o folículo piloso, e a densidade dos vasos sanguíneos, assim como o conteúdo de 

glicoesfingolipídios, ceramidas, colágeno dérmico e elastina. Possuindo apenas algumas 

diferenças como a organização lateral e ordem conformacional dos lipídios presentes no 

estrato córneo. É importante que as orelhas não sejam escaldadas depois de sacrificar os 

animais, uma vez que o pré-tratamento destrói completamente a integridade da epiderme 

(CAUSSIN et al., 2008; FLATEN et al., 2015). 

Para extração e posterior quantificação do fármaco após os ensaios de permeação, é 

utilizada a técnica de “tape stripping” (Figura 5), que consiste em remoções do estrato 

córneo progressivamente por meio de adesivos, e a determinação da quantidade de fármaco 

nas fitas, por meio de um método de análise apropriado (MOSER et al., 2001).  
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Figura 5. Técnica de “tape stripping” (adaptado de MOSER et. al., 2001).  
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4. METODOLOGIA  

4.1.  QUANTIFICAÇÃO DO VORICONAZOL 

4.1.1.  Determinação do comprimento de onda de absorção máxima do voriconazol 

Para a determinação do comprimento de onda de absorção máxima, foi realizada a 

varredura espectrofotométrica da solução mãe do fármaco, na concentração de 100 µg/mL, 

e faixa de comprimento de onda de 200 a 400 nm, utilizando um espectrofotômetro de 

UV/VIS (Shimadzu, UV 1800) em cubeta de quartzo de 1,00 cm de caminho óptico. 

 

4.1.2. Método analítico para a quantificação do voriconazol 

 

Para realizar a validação do método analítico do voriconazol foi utilizada a 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) LC-20AD (Shimadzu, Kyoto, Japão); 

com coluna C8 de fase reversa (150 mm x 4,6 mm x 5 μm); fase móvel composta de 

acetonitrila e água (45:55); vazão de 0,8 mL/min, temperatura de 30°C, volume de injeção 

de 20 µL, em comprimento de onda de 255 nm.  

Foram analisados os seguintes parâmetros estabelecidos pelo “ICH Harmonised 

Tripartite Guideline” e pela Resolução RE nº 899, de 29 de maio de 2003 da ANVISA: 

 

4.1.3. Especificidade/ Seletividade 

Uma vez que o método de quantificação visa ser aplicado na realização de futuros 

experimentos in vitro, devem-se considerar os possíveis interferentes presentes no ensaio. 

Os testes de permeação in vitro utilizam pele de orelha de porco, o ensaio de especificidade 

foi realizado para verificar se esse componente presente nas amostras pode interferir no 

método. Para análise desse parâmetro, foram injetados o fármaco diluído em metanol; 

brancos das amostras, contendo estrato córneo e pele remanescente;  e amostras com 

estrato córneo e pele remanescente, juntamente com o fármaco. Foi utilizado como método 
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de extração a adição de 5 mL de metanol, seguido por agitação com barra magnética a 400 

rpm durante 3 horas.  

4.1.4. Linearidade 

 

Para a determinação da linearidade do método, foram realizadas cinco diluições 

(0,2; 1,0; 2,0; 4,0 e 8,0 µg/mL), em triplicata de cada concentração, a partir da solução-

mãe com concentração de 100 µg/mL, utilizando metanol como diluente das soluções. 

A análise estatística dos dados foi obtida por meio do método de regressão linear, 

obtendo-se uma equação da reta y = ax + b, onde (a) corresponde ao coeficiente angular e 

(b) ao coeficiente linear. O coeficiente de correlação linear (r) foi analisado de acordo com 

o critério mínimo aceitável ditado pela ANVISA e ICH, que deve ser r = 0,99.  

 

4.1.5. Precisão 

  Analisou-se a precisão por meio dos estudos de repetibilidade e precisão 

intermediária.  

  Para ensaios de repetibilidade, amostras em três concentrações diferentes 

(0,2; 2,0 e 8,0 µg/mL), presentes no intervalo linear do método, foram analisadas em 

triplicata para cada amostra.  

  Para analisar a precisão intermediária, amostras em três concentrações 

diferentes (0,2; 2,0 e 8,0 µg/mL), presentes no intervalo linear do método, foram 

analisadas em triplicata para cada concentração, no CLAE em dias diferentes com o 

mesmo analista. 

 Realizaram-se os cálculos do coeficiente de variação (CV%) para obtenção 

dos resultados, utilizando-se a seguinte fórmula:  
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CV% = (Desvio Padrão/Concentração Média) x 100       

(Equação 1) 

Onde, CV% corresponde ao coeficiente de variação, desvio padrão refere-se à 

estimativa do desvio padrão da média e concentração média corresponde à média das 

concentrações analisadas, em triplicata.  

 

4.1.6. Exatidão 

 A exatidão é expressa pela relação entre a concentração média determinada 

experimentalmente e a concentração teórica correspondente:  

Exatidão = (valor mensurado/valor teórico) x 100   (Equação 2) 

 Onde, exatidão é a porcentagem de recuperação da quantidade conhecida do 

analito, concentração média experimental corresponde à média das concentrações 

analisadas e concentração teórica corresponde à concentração conhecida do fármaco. 

 A recuperação tem como objetivo analisar se o método de extração 

realizado, que corresponde à adição de 5 mL de metanol, seguido por agitação com barra 

magnética a 400 rpm por 3 horas, é capaz de recuperar no mínimo 80% do fármaco 

adicionado inicialmente. Este ensaio foi realizado com o fármaco nas concentrações de 0,2 

µg/mL, 2 µg/mL e 8 µg/mL em triplicata. 

 

4.1.7. Limites de Detecção e Quantificação  

 Após cálculo dos limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) teóricos, de 

acordo com as equações 3 e 4 foram preparadas e injetadas soluções nas concentrações 

determinadas teoricamente e em concentrações imediatamente abaixo e acima das mesmas, 

correspondendo a 0,005; 0,010; 0,030; 0,040 e 0,050 µg/mL. 

LD = 
3,3 DPa

IC      (Equação 3)
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Onde, LD corresponde ao limite de detecção; DPa ao desvio padrão do intercepto 

com eixo y (coeficiente linear) de no mínimo três curva; e IC à inclinação da curva de 

calibração (coeficiente angular). 

LQ = 
 

10 DPa

IC      (Equação 4)
 

Onde, LQ corresponde ao limite de quantificação; Dpa ao desvio padrão do 

intercepto com eixo y (coeficiente linear) de no mínimo três curvas; e IC à inclinação da 

curva de calibração (coeficiente angular). 

 

4.2. OBTENÇÃO DE NANOSSISTEMAS LIPÍDICOS  

As formulações dos nanossistemas lipídicos foram desenvolvidas pelo grupo de 

colaboradores do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica (FARMATEC) localizado na 

Universidade Federal de Goiás (UFG).  

A obtenção dos LPS foi realizada pela metodologia de Hidratação do Filme 

Lipídico (HFL) (AKHTAR, 2014). Pesaram-se 11,2 mg de voriconazol, que foram 

solubilizados em metanol. A solução de voriconazol com metanol foi adicionada a um 

balão de fundo redondo juntamente com 800 µL de uma solução-mãe de fosfatidilcolina 

(PC) em clorofórmio na concentração de 200 mM, para a formação de um filme lipídico 

(Figura 6), por meio da evaporação do solvente em rotaevaporador. O balão com o filme 

formado ficou em dessecador por 24 horas e depois foi hidratado com 4 mL de tampão 

HEPES (pH 7.4). Para a obtenção do tamanho de partícula desejado, a formulação passou 

por 10 ciclos de extrusão através de membranas de policarbonato de 600 nm de poro e 

posteriormente 6 ciclos em membranas com poro de 100 nm, utilizando um dispositivo de 

extrusão com nitrogênio comprimido. 
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Figura 6. Formação de filme lipídico por meio da evaporação do solvente em rotaevaporador. 

 

  Para obtenção dos CLN, 350 mg de Compritol
® 

(behenato de glicerila) 50 

μL de Miglyol
®

 810 (ácido decanóico; ácido octanóico; propano-1,2-diol), 140 μL de 

Tween
®
 80 (polissorbato 80), 60 μL de Span

®
 85 (trioleato de sorbitano) foram aquecidos 

a 70ºC sob agitação a 200 rpm. Adicionaram-se 100 mg de cloreto de cetilpiridínio (CPC) 

e 7 mg de voriconazol e a solução foi homogeneizada por 10 minutos. Acrescentaram-se 

250 μL de água à temperatura de 80 ºC e o sistema foi agitado até translucidez.  

Por fim, a mistura foi gotejada em 14 mL de tampão HEPES a 4ºC, 

homogeneizando com turrax (IKA) a 13.400 rpm, por 10 minutos. Para obtenção do 

tamanho de partícula desejado, a solução foi levada à sonicação, duas vezes, em banho de 

gelo por 10 minutos, com amplitude de 25 Hz, pulso ligado por 30 segundos e em repouso 

por 30 segundos.   

 

4.3.  CARACTERIZAÇÃO DOS NANOSSISTEMAS LIPÍDICOS  

A caracterização do tamanho de partícula, índice de polidispersão (IPd) e potencial 

zeta dos nanossistemas lipídicos em suspensão aquosa foram analisados por espalhamento 

de luz dinâmico e mobilidade eletroforética, respectivamente, utilizando um aparelho 
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Zetasizer Nano ZS90 (Malvern), do Departamento de Genética e Morfologia – GEM, no 

Instituto de Biologia da Universidade de Brasília.  

As suspensões de LPS e de CLN com o voriconazol foram diluídas em água milli-

Q (Merck-millipore) em proporção 1:200. Para obtenção do tamanho de partícula e IPd, as 

amostras diluídas foram colocadas em cubetas de poliestireno, com tempo de equilíbrio de 

120 segundos, em temperatura de 25 °C, e em triplicata para cada amostra. Para a análise 

do potencial zeta, as amostras diluídas foram colocadas em cubetas potencial zeta, com 

tempo de equilíbrio de 120 segundos, em temperatura de 25 °C, e em triplicata para cada 

amostra. 

Na caracterização morfológica, as amostras diluídas dos nanossistemas lipídicos 

(1:200) foram analisadas por meio do Microscópico Eletrônico de Transmissão (MET), 

modelo JEM 1011, do Departamento de Biologia Celular – CEL do Instituto de Biologia 

da Universidade de Brasília. Para o preparo das amostras, alíquotas de 20 μL das amostras 

diluídas foram depositas em grades de cobre revestidos de resina “formvar”, e deixadas em 

temperatura ambiente por 10 minutos para secar. O excesso das formulações foi retirado 

com papel filtro. Adicionaram-se 20 μL de acetato de uranila a 3% e depois de secar em 

temperatura ambiente por 10 minutos, o excesso foi removido com papel filtro.  

A determinação da Eficiência de Encapsulação (EE) dos nanossistemas lipídicos foi 

realizada por quantificação indireta. Na primeira etapa do processo, foi realizada a 

determinação do fármaco total, por meio de uma diluição (1:10) de cada formulação dos 

nanossistemas lipídicos em metanol. As amostras diluídas foram colocadas sob agitação 

em vórtex (IKA- lab dancer) por 60 segundos, e por fim houve uma nova diluição da 

alíquota em tampão HEPES (1:20), totalizando uma diluição de (1:200) do fármaco, que 

foi quantificado por CLAE.  
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Na segunda etapa, procedeu aos experimentos para determinação do fármaco livre, 

em que foram transferidos 400 μL das formulações dos nanossistemas lipídicos para um 

vivaspin (Biotech) com membrana de 10.000 MWCO HY. As amostras foram 

centrifugadas por 10 minutos em 4500 rpm. Ao final, uma diluição (1:50) da alíquota do 

filtrado em tampão HEPES foi realizada, para posterior análise das amostras por 

quantificação em CLAE. 

 

4.4. INCORPORAÇÃO DOS NANOSSISTEMAS LIPÍDICOS EM GEL  

As suspensões das partículas foram adicionadas em poloxamer 16% (p/p), e foram 

caracterizadas quanto à variação do tamanho da partícula, IPd e potencial zeta, nos 

períodos de 5, 10, 15, 20 e 30 dias, a fim de avaliar a estabilidade dos nanossistemas 

lipídicos ao serem incorporados em gel. 

 

4.5.  PERMEAÇÃO IN VITRO DO VORICONAZOL 

Para a realização da permeação cutânea in vitro, foram utilizadas células de difusão 

tipo Franz adaptadas (figura 7), com pele da orelha suína entre os compartimentos 

doadores e receptores. O teste foi realizado em quintuplicata tanto para suspensão e gel dos 

CLN quanto para suspensão e gel dos LPS, contendo voriconazol. 

 

Figura 7. Célula de Franz adaptada. 
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No compartimento doador foram adicionados 400 μL de cada formulação. A 

solução receptora foi 15 mL de tampão HEPES (pH 7.4 – Isotonizado). A permeação teve 

duração de 6 horas, com temperatura do sistema controlada a 34 ºC, por banho-maria com 

termostato (figura 8). 

 

 

Figura 8. Visão superior do banho-maria com termostato a temperatura de 34 ºC, contendo 10 células de 

Franz modificadas. 

 

Alíquotas de 1 mL da solução receptora foram coletadas ao final do experimento 

para a quantificação do fármaco permeado.  

 

4.5.1. Quantificação do voriconazol permeado. 

A extração do fármaco no estrato córneo e pele remanescente, foi realizada a partir 

da técnica de tape stripping. As peles foram retiradas da célula de difusão, foram colocadas 

em isopor coberto com papel alumínio. Fitas adesivas 3M cortadas nas dimensões de  3 cm 

x 3 cm foram aderidas a parte superior da pele compreendendo toda área da permeação. O 

estrato córneo foi retirado para quantificação do fármaco presente em 15 fitas. O restante 

da pele foi cortado em pequenos pedaços para quantificação do fármaco presente na pele 
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remanescente. A extração do fármaco foi realizada com 5 mL metanol, sob agitação 

durante 3 horas (figura 9). As análises das soluções extratoras e solução receptora foram 

realizadas por CLAE, após filtração.  

 

           B  

Figura 9. Frascos com 5 mL do solvente extrator (metanol) sob o processo de agitação em barra magnética 

por 3 horas. A – Estrato córneo retirado com 15 fitas (n=5). B – Pedaços da pele remanescente (n=5). 

 

4.6.  AVALIAÇÃO ANTIFÚGICA  

A avaliação da atividade antifúngica dos sistemas foi realizada por meio da técnica 

de microdiluição em caldo, utilizando fungo da espécie T. rubrum, seguindo a norma M38-

A2 da “Clinical and Laboratory Standards Institute” (CLSI), a qual descreve o método para 

determinação da sensibilidade a terapia antifúngica de fungos filamentosos, porém 

algumas adaptações, em relação ao tempo de incubação e ao uso de revelador quantitativo, 

foram necessárias, visto que esse protocolo não é específico para fungos dermatófitos. 

4.6.1. Cultivo do fungo 

O repique do fungo T. rubrum (ATCC 28188) foi realizado em tubo de ensaio 

inclinado contendo ágar Saboureaud dextrose, incubado por 5 dias a 37ºC, no Laboratório 

de Farmacognosia da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília.  

4.6.2. Preparação do meio RPMI-1640 meio tamponado com MOPS 0,165 mol/L 

A 
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Foram adicionados 2,08 g de meio RPMI-1640 (com glutamina e vermelho fenol, 

sem bicarbonato) a 100 mL de água milli-Q. Acrescentaram-se 6,906 g de 3-

morpholinopropanesulfonic acid (MOPS), com concentração final de 0,165 mol/L, 

agitando até dissolver. O pH foi ajustado para 7,0 a 25ºC, e foi adicionada água até atingir 

o volume final de 200 mL. O meio de cultura foi filtrado em membrana estéril de 0,22 μm 

de poro. 

 

4.6.3. Preparação do inóculo 

À colônia de 5 dias foi acrescido 1 mL de solução salina estéril a 0,85% com 

Tween
®
 80 (0,05% v/v), que facilita a preparação do inóculo. A mistura resultante foi 

transferida para um tubo de ensaio autoclavado. Após 5 minutos, as partículas mais 

pesadas foram depositadas ao fundo, e então, a porção superior da suspensão foi 

transferida para um tubo “falcon”, e homogeneizada por 15 segundo em um agitador de 

tubos (Vórtex). 

Em seguida, a densidade óptica (DO) em comprimento de onda de 625 nm foi 

ajustada para uma concentração de 1,0 x 10
6
 a 5,0 x 10

6
 UFC/mL, equivalente à turbidez 

com o tubo 0,5 da escala de McFarland, a partir da absorbância em 0,10. 

A suspensão-padrão foi diluída 1:5 no meio RPMI-1640 para obtenção da diluição 

2X, para alcançar a densidade necessária. 

 

4.6.4. Preparação das formulações  

O LPS em concentração de 2800 μg/mL foi diluído 1:200 no meio RPMI-1640, 

alcançando a diluição 2X de 14 μg/mL. O CLN em concentração de 467 μg/mL foi diluído 

1:20 no meio RPMI-1640, atingindo na diluição 2X a concentração de 23,35 μg/mL.  
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4.6.5. Microdiluição em placa  

Para a realização da microdiluição em placa, foram utilizadas placas de 

microdiluição estéreis descartáveis com 96 poços em forma de U. O teste foi realizado em 

seis replicatas para cada formulação.  

No poço de cada replicata foram adicionados 100 μL do meio RPMI-1620 e 90 μL 

do inóculo 2X diluído. No primeiro poço da replica foram adicionados 10 μL de cada 

formulação. O primeiro poço foi homogeneizado com uma micropipeta automática, e logo 

após, foram transferidos 100 μL para o segundo poço, e assim sucessivamente, até o 6º 

poço, em que os 100 μL retirados foram descartados. Ao final, foram acrescentados mais 

100 μL do inóculo em cada replica (figura 10). Com isso, cada replica continha uma 

concentração de voriconazol decrescente, sendo para o LPS uma variação de 14 μg/mL a 

0,4375 μg/mL e do CLN de 23,35 μg/mL a 0,7297 μg/mL.  

Na linha do poço correspondente ao controle de esterilidade, foram adicionados    

100 μL do meio RPMI-1640, e ao longo da linha do poço correspondente ao controle de 

crescimento, 100 μL de meio RPMI-1640 e 100 μL do inóculo 2X diluído foram 

adicionados a cada poço.  

No controle positivo, foram adicionados 100 μL do meio RPMI-1620 e 90 μL do 

inóculo 2X diluído. Foram adicionados 10 μL do fármaco comercial diluído, Vfend, no 

primeiro poço e diluições seriadas foram feitas até o sexto poço. Por fim, foram 

acrescentados mais 100 μL do inóculo.  

Após o preparo, as placas foram incubadas em estufa microbiológica a 37°C por 5 

dias, e posteriormente foram avaliadas quanto ao controle de crescimento fúngico em seus 

poços.  
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Figura 10. Esquema da representação da disposição das amostras na placa de microdiluição de 96 poços. 

 

4.5.6. Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 Em cada poço foram adicionados 10 μL de solução de (3-[4,5-

dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) em concentração de 5 

mg/mL. A placa de 96 poços foi incubada novamente por 4 horas, a uma temperatura de 37 

ºC. Após a incubação de 10 μL de DMSO foi colocado em cada poço para dissolver os 

cristais de formazan, resultantes da redução do MTT.  

 Por fim, as amostras presentes na placa foram analisadas em 

espectrofotômetro de microplaca, no laboratório de Farmacognosia da Faculdade de Saúde 

da UnB, em que a absorbância do corante convertido foi analisada em um comprimento de 

onda de 570 nm com subtração de fundo em 630 nm.  

  



 

 25 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1.  DETERMINAÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA DE ABSORÇÃO 

MÁXIMA DO VORICONAZOL 

 O espectro obtido a partir da varredura no espectrofotômetro UV/VIS da 

solução de voriconazol na concentração de 100 µg/mL está apresentado na figura 11. Foi 

selecionado o comprimento de onda de 255 nm, por ser o de maior absorbância.  

 

Figura 11. Espectro de absorção na região do UV/VIS de voriconazol a 100 μg/mL. Faixa de varredura: 200 

a 400 nm. 

 

5.2. MÉTODO ANALÍTICO PARA A QUANTIFICAÇÃO DO VORICONAZOL 

 Para garantir que um novo método analítico gere informações confiáveis e 

interpretáveis sobre a amostra, ele deve sofrer uma avaliação denominada validação 

(PEREZ, 2010). Dessa forma, para garantir a confiabilidade dos resultados de futuros 

experimentos de quantificação do voriconazol após permeação in vitro, foi realizada a 

validação do método analítico para doseamento do voriconazol no CLAE. 

 A metodologia do CLAE para quantificação do voriconazol foi obtida na 

literatura (USP, 2011). No teste de permeação in vitro, o fármaco é extraído da pele de 

porco. Devido a esse material biológico apresentar componentes complexos que geram 
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interferência no pico do fármaco, houve a necessidade de outro método com mudanças nos 

parâmetros de vazão e concentração do solvente, do método já existente.   

 Para o desenvolvimento do método, a solução de voriconazol e os extratos 

do estrato córneo e pele remanescente foram injetados para determinação dos parâmetros 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Parâmetros analíticos da metodologia de quantificação do voriconazol a partir de experimentos de 

permeação in vitro. 

Fase Móvel 

(v/v) 

Vazão 

(mL/min) 

Tempo de 

retenção 

(min) 

Volume 

de injeção 

(μL) 

Pratos 

teóricos 

Fator de 

cauda 

Acetonitrila: 

água (45:55) 

 

0,8 

 

6,84 

 

20 

 

8034,85 

 

1,38 

 

 

5.2.1. Especificidade/ Seletividade  

 

 É a capacidade que o método possui de medir exatamente um composto em 

presença de outros componentes tais como impurezas, produtos de degradação e 

componentes da matriz (BRASIL, 2003). O componente presente que poderia interferir no 

método é a pele da orelha de porco. 

 Na figura 12, está representado o pico do voriconazol, com tempo de 

retenção de 6,84 minutos. Observa-se a retenção do branco do estrato córneo, com tempo 

de retenção máximo de 5,50 minutos, e o pico de retenção do branco da pele remanescente 

está presente no tempo máximo de 5,47 minutos.  
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Figura 12. Esquema representativo de sobreposição dos cromatogramas de VOR (voriconazol), EC (estrato 

córneo) e PR (pele remanescente). Com pico de retenção do VOR em 6,84 min, EC em 5,50 min e PR em 

5,47 min (n=3).  

 

5.2.2. Linearidade  

 A figura 13 apresenta a curva analítica de regressão linear, com 5 

concentrações da solução do fármaco em metanol (0,2; 1,0; 2,0; 4,0 e 8,0 µg/mL), obtendo 

a equação de reta f(x) = 24596,30x+327,18, e um coeficiente de correlação (r) de 0,9999. 

Uma vez que a linearidade é a capacidade de uma metodologia analítica de demonstrar que 

os resultados obtidos são diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra, 

dentro de um intervalo especificado, essa metodologia se apresentou linear. Na figura 14, 

está a representação do pico do fármaco em todas as concentrações da solução do fármaco 

em metanol. 

 

Figura 13. Representação gráfica da curva analítica do voriconazol. Concentrações diluídas em metanol (0,2 

a 8,0 μg/mL). Equação de reta f(x) = 24596,30x+327,18, e um coeficiente de correlação (r) de 0,9999. 
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Figura 14. Esquema representativo de sobreposição de cromatogramas de voriconazol nas concentrações de 

0,2; 1,0; 2,0; 4,0 e 8,0 µg/mL, apresentando o mesmo tempo de retenção de 6,84 min. 

 

5.2.3. Precisão 

 A precisão é a avaliação da proximidade dos resultados obtidos em uma 

série de medidas de uma amostragem múltipla de uma mesma amostra (BRASIL, 2003). A 

precisão pode ser expressa como desvio padrão relativo (DPR) ou coeficiente de variação 

(CV%), não se admitindo valores superiores a 5% (BRASIL, 2003). 

 A tabela 2 e 3 apresentam os valores de precisão e concordância que estão 

dentro dos valores preconizados pela ANVISA, referidos acima. A tabela 2 refere-se aos 

valores de repetibilidade, que representa a concordância entre os resultados dentro de um 

curto período de tempo com o mesmo analista e mesma instrumentação, e a tabela 3 refere-

se aos valores da precisão intermediária, que indica a concordância entre os resultados do 

mesmo laboratório, mas obtidos em dias diferentes. 
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Tabela 2. Representação dos valores de precisão relacionados aos parâmetros de repetibilidade. 

Concentração Teórica 

(μg/mL) 

Concentração 

Experimental (μg/mL) 
Precisão CV(%) 

Concordância 

(%) 

0,2 μg/mL 0,2 1,86 98,67 

2  μg/mL 1,97 0,32 98,42 

8  μg/mL 8,02 0,34 100,19 

 

Tabela 3. Representação dos valores de precisão relacionados aos parâmetros de precisão intermediária. 

Concentração Teórica 

(μg/mL) 

Concentração 

Experimental (μg/mL) 
Precisão CV(%) 

 

Concordância 

(%) 

 (1° dia) 
   

0,2 μg/mL 0,2 1,86 98,67 

2  μg/mL 1,97 0,32 98,42 

8  μg/mL 8,02 0,34 100,19 

 (2° dia) 
   

0,2 μg/mL 0,19 2,91 93,01 

2  μg/mL 2,02 0,28 101,21 

8  μg/mL 8,43 0,12 105,36 

 

5.2.4. Limite de Detecção e Quantificação 

 O limite de detecção (LD) representa a menor quantidade do analito 
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presente em uma amostra que pode ser detectado, porém não necessariamente 

quantificado, sob as condições experimentais estabelecidas. Já o limite de quantificação 

(LQ) representa a menor quantidade do analito em uma amostra que pode ser determinada 

com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais estabelecidas (BRASIL, 

2003). 

Na tabela 4, estão representados os valores do LD e LQ, em vermelho e azul, 

respectivamente. No LD, o menor valor detectável do fármaco, mas sem apresentar valores 

de precisão e concordância aceitáveis foi de 0,01μg/mL. No LQ, o menor valor 

quantificável, apresentando valores de exatidão e precisão dentro dos parâmetros 

estabelecidos pela agência reguladora, de desvios menores ou iguais a 20%, foi 0,04 

μg/mL. 

Tabela 4. Dados da determinação do Limite de Detecção e Quantificação. 

Concentração Teórica 

(μg/mL) 
Concentração Experimental  

(μg/mL) 

Precisão 

CV(%) 

Concordância 

(%) 

0,005 0 0 0 

0,01 0 1,75 -0,89 

0,015 0 16,30 0,13 

0,03 0,02 3,73 70,36 

0,04 0,05 5,63 116,87 

0,05 0,05 12,11 93,79 

 

5.2.5. Recuperação 

 A exatidão de um método analítico é a proximidade dos resultados obtidos pelo 

método em estudo, em relação ao valor verdadeiro, em que o desvio não deve exceder 15% 

(BRASIL, 2003). 

O teste de recuperação foi realizado comparando os resultados de amostras branco, 

com amostras acrescidas de padrões em três concentrações, submetidas ao processo de 
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extração. Os resultados de recuperação encontrados foram acima de 80%, o erro 

metodológico abaixo de 15%, e estão representados na tabela 5. 

 

Tabela 5. Representação dos valores do teste de recuperação do voriconazol pelo método de extração de 

agitação por 3h. 

Amostra 

Concentração teórica      

(μg/mL) 
Precisão 

Concordância 

(%) 
Recuperação (%) 

Estrato Córneo 0,2 14,97 114,75 
114,75 

Epiderme 0,2 11,71 89,06 
89,06 

Estrato Córneo 2,0 8,62 91,16 
91,16 

Epiderme 2,0 9,04 87,22 
87,22 

Estrato Córneo 8,0 9,27 93,62 
93,62 

Epiderme 8,0 9,55 89,99 
89,99 

 

5.3.  CARACTERIZAÇÃO DOS NANOSSISTEMAS LIPÍDICOS  

 

A tabela 6 apresenta dados referentes ao tamanho médio das partículas, IPd e 

potencial zeta do LPS e do CLN.  
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Tabela 6.  Tamanho médio da partícula, índice de polidispersão e potencial zeta dos dois nanossistemas 

lipídicos com voriconazol (LPS e CLN). 

Nanossistemas 

Lipídicos 

Tamanho médio 

(nm) 

PDI Potencial Zeta (mV) 

LPS 
113,9 ± 38,46 0,083 ± 0,943 - 11,6 ± 9,42 

CLN 221,4 ± 79,48 
0,166 ± 0,961 42,2 ± 6,28 

 

Tanto o LPS quanto o CLN possuem tamanho de partícula inferior a 400 nm, o que 

permite a formação de uma zona de oclusão na pele, a qual garante a hidratação, além da 

interação dos componentes lipídicos com o estrato córneo. Esses dois fatores referentes a 

esse tamanho de partícula possibilitam a passagem do fármaco pelo estrato córneo 

(SCHÄFER-KORTING; MEHNERT; KORTING, 2007). 

O IPd dos dois nanossistemas está abaixo de 0,2, caracterizando uma distribuição 

de tamanho homogênea entre as partículas (DE SÁ et al., 2015). 

O potencial zeta refere-se ao potencial da superfície das partículas. Normalmente 

partículas que apresentam eletrorrepulsão são mais estáveis por evitar a aglomeração das 

partículas. O potencial zeta acima de +30 mV ou abaixo de –30 mV apresenta uma boa 

estabilização eletrostática por gerar repulsão entre as partículas e evitar sua aglomeração. 

(REZENDE et al., 2003; TAVEIRA, 2009). 

O potencial zeta do LPS de aproximadamente – 11,6 mV está relacionado à 

característica da PC, enquanto que o potencial zeta do CLN de aproximadamente + 42,2 

mV está relacionado com a adição na formulação de CPC, tensoativo catiônico 

(CHANSIRI et al., 1999; DE SÁ et al., 2015; MAIONE-SILVA et al., 2012).  

A caracterização morfológica dos nanossistemas lipídicos, realizados por MET, está 
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representada na figura 15 (A) referente ao LPS e figura 15 (B) relacionado ao CLN.  

Na figura 15 (A), observa-se a formação de LPS unilamelares com tamanho 

aproximado de 100 nm e monodispersos, confirmando o tamanho médio da tabela 5. 

Apresentam morfologia esférica, com bordas numa coloração mais clara com linha 

mediana mais escura, que indica a formação da bicamada lipídica característica do 

lipossoma. As imagens de MET de SONG et al. (2012) apresentam caracteristícas 

morfológicas dos LPS convencionais, realizadas com a metodologia de preparo igual, 

semelhantes às apresentadas na figura 15 (A). 

Na figura 15 (B), nota-se a formação de CLN com tamanho aproximado de 200 nm, 

que confirma os dados presentes na tabela 5. Tem característica morfológica esférica, com 

a região externa sem a presença da descontinuação presente na figura 15 (A).  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15. Imagem obtida por MET do lipossoma com voriconazol (A) sendo possível observar as vesículas 

e a formação da bicamada lipídica (região mais clara), com tamanho de aproximadamente 100 nm, e do 

carreador lipídico nanoestruturado com voriconazol (B) apresentando a formação de esfera sem a 

descontinuação na região externa como ocorre em A, com tamanho de aproximadamente 200 nm. 

 

A EE refere-se à quantidade de fármaco presente nas vesículas lipídicas formadas. 

A B 
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Dessa forma, nos dados relacionados na tabela 7, observa-se que no LPS, 75% do 

voriconazol presente na formulação encontra-se encapsulado, enquanto que no CLN 

apresentou 72% de encapsulação. 

 

Tabela 7. Tamanho médio da partícula, índice de polidirpersão, potencial zeta e eficiência de encapsulação 

dos dois nanossistemas lipídicos com voriconazol (LPS e CLN), em suspensão. 

Nanossistemas 

Lipídicos 

Tamanho médio 

(nm) 

PDI 

Potencial Zeta 

(mV) 

Eficiência de 

Encapsulação (EE%) 

LPS 113,9 ± 38,46 0,083 ± 0,943 - 11,6 ± 9,42 75,0 

CLN 221,4 ± 79,48 0,166 ± 0,961 42,2 ± 6,28 
72,0 

 

 

5.4.  INCORPORAÇÃO DOS NANOSSISTEMAS LIPÍDICOS EM GEL 

Os nanossistemas lipídicos foram incorporados em gel, com o objetivo de melhorar 

a estabilidade, evitando a coalescência das partículas. As análises foram realizadas no 

Zetasizer Nano ZS90, obtendo a análise do tamanho, do IPd e do potencial zeta.  

Na análise do tamanho das partículas, observou-se que houve um aumento do 

tamanho com a incorporação das partículas no gel de poloxamer 16% (p/p), comparado ao 

tamanho dos nanossistemas lipídicos sem a presença do gel. Segundo SONG et al. (2014), 

os tamanhos das partículas de CLN incorporadas no gel de carbopol também aumentaram 

em relação ao CLN.  

Após a incorporação das partículas no gel, a avaliação dos tamanhos de LPS, no 

intervalo de 5, 10, 15, 20 e 30 dias, mostrou que houve redução, com diferença 

significativa (p > 0,5) do tamanho. Contudo, a diferença foi inferior a 10 % e (Figura 16). 

Mesmo havendo aumento no tamanho da partícula, ela se manteve em aproximadamente 
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150 nm. Acredita-se que esse tamanho não interfere no processo de oclusão e sua função 

de facilitador da penetração do fármaco na pele.  

 

Figura 16. Representação gráfica da variação do tamanho das partículas de LPS em gel, nos tempos 5, 10, 

15, 20 e 30 dias.  

 

 A variação do tamanho das partículas de CLN em gel foi significativo, 

mostrando uma tendência de crescimento e um aumento de aproximadamente 100 nm do 

tamanho inicial (Figura 17). Esse aumento no tamanho das partículas pode estar 

relacionado com o tamanho inicial do CLN e seu IPd, que era maior que o do LPS, a 

diversidade de substâncias na composição do CLN, que pode facilitar o processo de 

coalescência, e a redução da carga residual com a incorporação do gel. 
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Figura 17. Representação gráfica da variação do tamanho das partículas de CLN em gel, nos tempos 5, 10, 

15, 20 e 30 dias.  

 

O IPd da formulação de LPS manteve-se com valores inferiores a 0,1, 

caracterizando as partículas como monodispersas e homogêneas, o IPd da formulação de 

CLN mostrou um valor maior que o do LPS, porém conservou-se dentro do valor de 0,2, 

caracterizando partículas monodispersas. 

Mesmo após incorporação no gel, o potencial zeta do LPS continuou com carga 

negativa. O potencial zeta do CLN demonstrou carga positiva como em suas características 

sem a presença do gel, porém os valores do potencial foram reduzidos na incorporação do 

gel de poloxamer. Essa redução do potencial zeta não ocorreu na incorporação do CLN no 

gel de carbopol em SONG et al.(2014).  

Na figura 18 e 19, estão, respectivamente, as imagens de MET do CLN e LPS 

incorporados em gel. Nessas imagens, é possível comprovar os tamanhos das partículas 

analisadas no zeta e as características morfológicas dos nanossistemas lipídicos que se 

mantiveram.  
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Figura 18. Imagens da Microscopia Eletrônica de Transmissão do carreador lipídico nanoestruturado com 

voriconazol incorporado em gel de poloxamer 16% ( p/p) por 30 dias, com tamanho próximo a 200 nm. 

 

 

Figura 19. Imagens da Microscopia Eletrônica de Transmissão do lipossoma com voriconazol incorporado 

em gel de poloxamer 16% (p/p) por 30 dias, com tamanho próximo a 200 nm.  

 

5.5. PERMEAÇÃO IN VITRO DO VORICONAZOL 

A permeação in vitro é realizada para determinar a quantidade de fármaco capaz de 

penetrar as camadas da pele, para analisar se o tratamento tópico pode ser eficaz.  

Nesse estudo, formulações de CLN e LPS contendo voriconazol e géis de 

poloxamer contendo essas formulações foram colocadas em contato com a pele de porco, 
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no meio doador da célula de Franz adaptada, para posterior determinação da difusão do 

fármaco pela pele.  

Na figura 20, estão representadas as concentrações de voriconazol no estrato córneo 

e na pele remanescente da suspensão de LPS com voriconazol e o gel com a suspensão. 

Pode-se observar que a suspensão apresentou uma maior concentração na pele 

remanescente, local desejado que o fármaco permeie para realizar sua função antifúngica. 

 Além disso, a concentração na solução receptora, que simula a corrente sanguínea, 

foi semelhante nas duas permeações, e foram doses baixas de aproximadamente 10 μg/mL.  

 

 

Figura 20. Representação da quantidade recuperada de voriconazol (VOR) no estrato córneo (EC) e pele 

remanescente (PR) na permeação com gel de lipossoma (A) e suspensão de lipossoma (B) com voriconazol, 

realizada durante 6 horas (n = 5). 

 

Na figura 21, apresentam-se as concentrações de voriconazol no estrato córneo e na 

pele remanescente das permeações com a suspensão CLN e o gel dessa formulação. 

Analisando os dados referentes a essa figura, observa-se que a permeação com a suspensão 

mostra-se melhor, uma vez que apresenta a maior concentração na pele remanescente. A 

concentração na solução receptora, de aproximadamente 1,90 μg/mL, pode gerar uma 

redução significativa do efeito adverso. 
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Figura 21. Representação da quantidade recuperada de voriconazol (VOR) no estrato córneo (EC) e pele 

remanescente (PR) na permeação com gel de carreador lipídico nanoestruturado (A) e suspensão de carreador 

lipídico nanoestruturado (B) com voriconazol incorporado, realizada durante 6 horas (n = 5). 

 

As diferenças de permeação entre as suspensões e os géis eram esperadas, devido à 

conformação do gel proporcionar maior retenção do fármaco na formulação. Contudo, 

esses resultados não devem ser avaliados isoladamente. É necessário verificar a CIM do 

fármaco para obter o efeito terapêutico desejado. Além disso, há de se considerar que a 

facilidade de aplicação da forma farmacêutica do gel em relação à suspensão. 

 

5.6.  AVALIAÇÃO ANTIFÚNGICA 

A avaliação antifúngica foi realizada com adaptação da norma M38-A2 da 

“Clinical and Laboratory Standards Institute” (CLSI). Para determinação da CMI foi 

utilizado como revelador o MTT, que conseguiu corar o fungo, porém, o DMSO não 

conseguiu dissolver os cristais de formazan, levando a leitura incorreta da absorbância no 

espectrofotômetro, novos testes para identificação do melhor revelador para a análise 

quantitativa devem ser feitos. 

Por meio da análise visual da placa de microdiluição, observou-se que só houve 

crescimento do T. rubrum nos poços correspondentes ao controle de crescimento (Figura 
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22). A observação visual sugere que as formulações com concentração de 14 μg/mL a 

0,4375 μg/mL no LPS e de 23,35 μg/mL a 0,7297 μg/mL no CLN, causaram inibição no 

crescimento do fungo. 

 

Figura 22. Placa de microdiluição. Linhas de A a E e colunas de 1 a 6 com LPS, linhas de A a E e colunas de 

7 a 12 com CLN. Controle de esterilidade na linha G e colunas de 1 a 6. Controle de crescimento na linha H e 

colunas de 1 a 6. Controle positivo na linha H e colunas de 7 a 12. Pontos roxos indicam a reação do MTT 

com fungo, porém não houve solubilização dos cristais.  

 

Estudos indicam que o voriconazol apresenta a concentração de 0,25 μg/mL como a 

menor concentração do fármaco necessária para inibir 90% (CIM90) do em T. rubrum 

(BUENO et al., 2009). Por esse motivo, posteriores ensaios serão realizados para comparar 

a CIM do fármaco e dos nanossistemas lipídicos.  

 Em relação à quantidade de fármaco permeado na pele por meio dos 

experimentos de permeação in vitro, pode-se inferir que, em todas as formulações 

estudadas, a quantidade de fármaco permeada é capaz de inibir o fungo.   
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6. CONCLUSÃO 

Os nanossistemas lipídicos contendo voriconazol apresentaram bons resultados em 

relação à permeação cutânea, por possuírem uma boa capacidade de alcançar as camadas 

mais internas da pele, onde o T. rubrum causa a doença denominada Granuloma de 

Majocchi. 

Além disso, as baixas concentrações do fármaco quantificado na solução receptora 

indicam que as formulações poderão ser capazes de reduzir os efeitos adversos sistêmicos 

e as interações medicamentosas causadas pelo voriconazol em suas apresentações 

disponíveis atualmente.  

Em relação à incorporação dos nanossistemas no gel de poloxamer 16% (p/p), o 

LPS com voriconazol foi o que melhor preservou suas características morfológicas durante 

os 30 dias analisados. Estudos de estabilidade por períodos mais prolongados são 

sugeridos. 

As concentrações de voriconazol permeadas na pele são maiores que as 

concentrações capaze de inibir o crescimento do T. rubrum em ensaios microbiológicos in 

vitro. Estudos futuros para determinação da CIM serão necessários. 

Diante dos resultados, os nanossistemas lipídicos estudados, futuramente, podem 

ser utilizados para o desenvolvimento de medicamentos para o tratamento tópico de 

Granuloma de Majocchi e outras dermatomicoses de fungo resistentes.  
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