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RESUMO 

 

A candidíase constitui um sério problema de saúde, pois é uma doença que atinge 

uma grande parcela da população mundial. O tratamento dessa doença é realizado com 

antifúngicos, que, muitas vezes, não garantem uma cura efetiva, além de apresentarem relatos 

de resistência e alta toxicidade. Nesse âmbito, faz-se necessário o estudo de novos compostos 

antifúngicos. Aliado a isso, a forma de liberação de fármacos no organismo vivo é também 

alvo de pesquisas, uma vez que a liberação controlada de fármacos em sistemas biológicos 

pode melhorar a forma de ação dos mesmos. Para tanto, os sistemas nanoestruturados, como 

as nanopartículas de quitosana, têm sido amplamente estudados como meios de liberação 

controlada de princípios ativos.  Sendo assim, esse trabalho teve como objetivo a avaliação 

do potencial antifúngico de tiossemicarbazida (TSC), tiossemicarbazida-canfeno (TSC-C) e 

de nanopartículas de quitosana incorporadas com tiossemicarbazida (nanoTSC) contra 

Candida albicans. Nos ensaios in vitro, os compostos foram eficientes em inibir quase 100% 

do crescimento do fungo em concentrações de 1,37 mM para TSC, 0,02 mM para TSC-C e 

0,27 mM para nanoTSC, sendo que o composto mais eficiente foi TSC-C. NanoTSC e 

nanopartículas vazias também foram avaliadas quanto a toxicidade celular, sendo que não foi 

observada atividade citotóxica na concentração capaz de inibir o crescimento do fungo. Para 

avaliar a atuação dos compostos in vivo, foram realizados experimentos utilizando um 

modelo animal para candidíase vulvovaginal. Os resultados mostraram que TSC-C 

apresentou maior eficiência no tratamento de candidíase vulvovaginal em comparação com 

TSC e nanoTSC, porém foi menos eficiente do que miconazol. No entanto, a análise 

histopatológica mostrou que os grupos tratados com os compostos em estudo, apresentaram 

menor intensidade de danos ao epitélio vaginal e infiltrados inflamatórios, se comparados 

com o controle positivo e com o grupo tratado com miconazol. Dessa maneira, os resultados 

apresentados sugerem que TSC, nanoTSC e TSC-C são compostos promissores para o 

tratamento da candidíase vulvovaginal. 

 

Palavras-chave: candidíase vulvovaginal, tiossemicarbazida, tiossemicarbazida-

canfeno, nanopartículas. 



 
 

ABSTRACT 

 

Candidiasis is a serious health problem that affects a large number of people arround 

the world. The treatment of this disease is carried out with antifungals, which do not provide 

an effective cure, besides having resistance reports and high toxicity. In this context, it is 

necessary to study new antifungal compounds. In addition, the delivery form of the 

compounds in the living organism is also target of research, since the controlled release of 

compounds in biological systems can improve the mode of action of many drugs. Therefore, 

nanostructured systems, such as nanoparticles of chitosan, have been widely studied as 

controlled delivery of drugs. Then, this study aimed to evaluate the antifungal potential 

against Candida albicans of thiosemicarbazide (TSC), thiosemicarbazide-camphene (TSC-

C) and chitosan nanoparticles incorporated with thiosemicarbazide (nanoTSC). In in vitro 

assays, the compounds were effective to inhibit nearly 100% of the fungus in concentrations 

of 1,37 mM to TSC, 0,02 mM to TSC-C and 0,27 mM to nanoTSC, and the most effective 

compound was TSC-C. NanoTSC and empty nanoparticles were also evaluated as to cell 

toxicity, and the concentration able to inhibit the fungus showed no cytotoxic activity. To 

confirm the values observed in in vitro assays, experiments were conducted using an animal 

model for vulvovaginal candidiasis. The results showed that TSC-C was more efficient in 

inhibiting C. albicans compared with TSC and nanoTSC, but was less effective than 

miconazole. However, histopathological analysis showed that the groups treated with the 

compounds under study, showed less intensity of damage to the vaginal epithelium and 

inflammatory infiltrates, compared with the positive control and the group treated with 

miconazole. Thus, the results suggest that TSC, nanoTSC and TSC-C are promising 

compounds in the treatment of vulvovaginal candidiasis. 

 

Key words: vulvovaginal candidiasis, thiosemicarbazide, thiosemicarbazide-

camphene, nanoparticles. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Infecções fúngicas 

 

Os fungos são micro-organismos eucarióticos e heterotróficos, que integram o reino Fungi. 

Os fungos possuem membrana plasmática contendo ergosterol; sua parede celular é constituída 

principalmente por polissacarídeos, como quitina e glicana, e glicoproteínas (Aguilar-Uscanga & 

François, 2003). Muitas das proteínas presentes na parede celular são adesinas, enquanto que outras 

atuam em funções como biogênese da parede, formação da matriz celular de biofilmes, entre outras 

funções (Yin et al., 2008). Além de dar forma às células fúngicas, a parede celular atua na 

comunicação dessas com o ambiente e funcionam como barreira que protege o fungo de danos 

físicos e osmóticos (López-Ribot et al., 2004).  

Esses organismos podem ser encontrados na forma de leveduras e de hifas. Alguns fungos 

apresentam tanto a forma de hifas quanto a forma de leveduras, sendo considerados dimórficos. 

Vários fatores estão relacionados com o dimorfismo, sendo a temperatura de incubação o fator 

mais importante. Existem ainda fungos que apresentam estágios intermediários entre células 

leveduriformes e hifas verdadeiras, as pseudo-hifas, que são filamentos de células fúngicas 

(Webster & Weber, 2007). 

A distinção entre hifas e as pseudo-hifas se dá basicamente pela presença ou ausência de 

septos. As pseudo-hifas possuem um estreitamento onde os septos serão formados, enquanto que 

as hifas são caracterizadas por filamentos longos, septos verdadeiros e sem estreitamento. As hifas 

são estruturas responsáveis pela produção de esporos, que na maioria dos fungos filamentosos são 

chamados de conídios e são estruturas importantes na propagação das espécies. Já as leveduras são 

células ovais que se dividem por fissão binária ou brotamento, sendo o brotamento a forma mais 

comum de crescimento. Esse tipo de estrutura acontece principalmente em situações em que não é 

necessário penetrar no substrato. Por essa razão, são capazes de colonizar, por exemplo, superfícies 

de plantas e o trato gastrointestinal, mucosa e pele de animais (Webster & Weber, 2007). 

Os fungos se relacionam com a espécie humana de diversas maneiras, como decomposição 

da matéria orgânica até a produção de medicamentos, mas também são responsáveis por uma série 

de doenças (Webster & Weber, 2007). As infecções aparecem, em geral, devido a uma diminuição 

das defesas do corpo humano ou a uma exposição oportunista regular a um determinado fungo 
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patógeno. Muitos desses micro-organismos são encontrados na pele, caracterizando o tipo mais 

comum de infecções fúngicas, as dermatofitoses. Outros fungos patogênicos podem causar 

infecções invasivas que se alastram por órgãos internos e outros tecidos (Pappas et al. 2004). Dentre 

esse grupo, as espécies de Candida são as mais comuns (Vallabhaneni et al., 2015;).  

Infecções fúngicas também são constantes em pacientes imunossuprimidos, sendo esse um 

fator agravante das infecções. A deficiência da defesa pode ocorrer, entre outras razões, por causa 

de quimioterapias utilizadas nos tratamentos de câncer, utilização de agentes imunossupressores e 

infecções por HIV (Ravikumar et al., 2015). Nesses pacientes, além de espécies de Candida e 

Aspergillus, outros fungos como, Cryptococcus spp., Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides 

spp. também são encontrados como agentes de infecções (Oliveira et al., 2014). Mesmo com 

diversas pesquisas envolvendo fungos patogênicos, as infecções fúngicas continuam sendo 

responsáveis por muitos casos de morte, principalmente em pacientes imunossuprimidos. Nesse 

âmbito, faz-se necessário diagnósticos mais rápidos e precisos para determinar a melhor forma de 

tratamento, além de antifúngicos seguros e mais eficientes (Brown et al., 2012). 

Nos últimos anos, o número de casos de infecções fúngicas oportunistas tem aumentado, 

sendo associado, muitas vezes a ambientes hospitalares, o que acarreta um aumento nas taxas de 

morbidade e mortalidade. As infecções fúngicas mais comuns observadas são: candidíase, tendo 

C. albicans como seu principal representante, e aspergilose, na qual a espécie Aspergilus fumigatus 

atua como principal agente (Alangaden, 2011).  

Em análise de pacientes com infecções fúngicas invasivas que se encontram em ambientes 

hospitalares, os patógenos encontrados com maior frequência são Candida spp. (73.4%), seguido 

por Aspergillus spp. (13,3%). Mucormicoses também são observadas, sendo que os principais 

fungos responsáveis por essa infecção são do gênero Mucor e Rhizopus (Azie et al., 2012). Nos 

casos de aspergilose, o processo de infecção ocorre principalmente em pacientes com doenças 

pulmonares crônicas (Garnacho-Montero et al., 2005).  

Dentre os principais métodos laboratoriais de diagnóstico de micoses estão as análises 

microscópicas, cultura celular e histopatologia, porém são utilizados testes sorológicos para 

anticorpos dos pacientes (Kozel & Wickes, 2014). Em adição, os métodos moleculares de 

diagnósticos baseados em reações em cadeia da polimerase (PCR) têm sido utilizados na detecção 

de diversos fungos patogênicos. Esse tipo de método pode reduzir o tempo dos diagnósticos, além 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891552015000938
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de apresentarem maior sensibilidade na detecção do micro-organismo causador da infecção 

(Drogari-Apiranthitou et al., 2016). 

 

1.2. Candidíase  

 

1.2.1. Aspectos gerais 

 

Existem diversas espécies no gênero Candida responsáveis pela candidíase. Algumas 

dessas espécies são comuns em infecções humanas, tais como, C. albicans, C. tropicalis, C. 

glabrata, C. parapsilosis, tendo a espécie C. albicans como principal agente etiológico (Quindós, 

2014). Esses fungos estão naturalmente presentes no trato gastrointestinal humano, além de 

fazerem parte da microbiota de algumas regiões do tegumento. Essas espécies provocam desde 

infecções na mucosa até infecções disseminadas (Pappas et al., 2004). Por estarem presentes na 

microbiota humana, o índice de infecções é aumentado, principalmente devido à virulência do 

fungo e imunossupressão de pacientes (Vasquez et al., 1997). Sendo assim, a candidíase pode surgir 

quando há um desequilíbrio na relação parasito-hospedeiro, determinado por alterações na 

microbiota assim como pelo comprometimento das defesas naturais do paciente (Playford et al., 

2008).  

Com o aumento de indivíduos imunossuprimidos, têm sido observadas outras espécies de 

Candida capazes de causar infecções oportunistas, como por exemplo a C. dubliniensis, que foi 

isolada de pacientes infectados com o vírus HIV (Sullivan et al., 1995). Outra espécie é a C. 

nivariensis, a qual é geneticamente relacionada com a C. glabrata, que foi identificada em um 

hospital universitário da Espanha em amostras de sangue, lavagem broncoalveolar e urina de 

pacientes (Alcoba-Flórez et al., 2005). Essa espécie tem relações com infecções humanas no trato 

vaginal e outros órgãos (Aznar-Marin et al., 2015). 

A capacidade de sobrevivência das espécies de Candida se dá pela habilidade de 

crescimento em situações fisiológicas extremas, como variações de pH e nutrientes (Calderone & 

Fonzi, 2001). Dessa maneira, a candidíase pode ocorrer de duas formas: candidíase sistêmica e 

candidíase de mucosa, dependendo do estado imunológico do hospedeiro. Na candidíase sistêmica, 

o fungo pode se disseminar através da corrente sanguínea para vários órgãos do corpo humano 

podendo levar o indivíduo à morte. As infecções da mucosa são geralmente causadas por C. 
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albicans e podem atingir a pele, boca, vagina e trato gastrointestinal (Jayatilake & Samaranayake, 

2010). 

 

1.2.2. Candidíase vulvovaginal 

 

A espécie C. albicans é responsável por uma série de infecções oportunistas, sendo uma 

das leveduras mais patogênicas para o ser humano (Pappas, 2006). A candidíase vulvovaginal é 

causada principalmente por essa espécie, porém, há relatos de espécies como C. tropicalis, C. 

glabrata, C. dubliniensis atuando como agente causador desse tipo de candidíase (Shi et al., 2015).  

Essa infecção afeta milhões de mulheres todos os anos, sendo um problema de saúde mundial 

devido à frequência em que ocorre e a recorrência dos casos (Ilkit & Guzel, 2011; Sobel, 1998). 

Cerca de 25% das mulheres apresentam colonização assintomática, sendo que dentre elas, 75% 

desenvolvem processos de infecção durante a vida (Mardh et al., 2002). 

A defesa vaginal contra infecções, como a candidíase, se dá, principalmente, pelo equilíbrio 

microbiológico dessa região (Zhu & Pollard, 2007). Para que isso ocorra, hormônios, como o 

estrogênio, desempenham um papel importante. A secreção do estrogênio provoca a proliferação 

de células do epitélio vaginal ricas em glicogênio (Rakoff et al., 1944). A flora vaginal de mulheres 

em fase reprodutiva é constituída, principalmente por lactobacilos (Brolazo et al., 2009), os quais 

utilizam esse glicogênio para produção de ácido lático, proteínas bacteriocinas e peróxido de 

hidrogênio, sendo assim responsáveis pelo controle do pH vaginal e proteção da vagina contra 

infecções (Aroutcheva et al., 2001; Sgibnev & Kremleva, 2015). Em adição, as células epiteliais 

do trato genital feminino funcionam como uma barreira de proteção contra patógenos. Além dessas 

células, são encontrados leucócitos distribuídos no estroma, que é composto de fibroblastos e se 

encontram abaixo do epitélio, promovendo o suporte estrutural desse tecido (Wira et al., 2015).  

Portanto, a defesa da região vaginal também ocorre pela ação do sistema imunológico do 

hospedeiro. Em estudos do sistema imune da mucosa da região vaginal foi detectada a presença de 

células T CD3+, com atividade citolítica, que possivelmente atuam como sentinelas na proteção 

contra patógenos. Além dessas células, foram observados a presença de macrófagos e células 

dendríticas (White et al., 1997). As células dendríticas e os macrófagos têm capacidade de 

reconhecer patógenos e apresentar antígenos, promovendo uma resposta imune (Bieber & 

Autenrieth, 2014; Iijima et al., 2008). 
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Os sinais clínicos da candidíase vulvovaginal são corrimento esbranquiçado, ardor e prurido (Neto 

et al., 1999). A vagina e a vulva também podem apresentar edemas e hiperemia e as lesões podem 

abranger o períneo, região perianal e inguinal. Os sintomas e os sinais variam consideravelmente, 

dependendo do paciente, podendo ser classificada em complicada e não complicada (Tabela 1). 

Sendo assim, para o diagnóstico correto dessa infecção, além do exame clínico, faz-se necessário 

uma comprovação por meio de exames laboratoriais, que são simples e baratos (Sobel, 1998).  

Para a identificação do fungo são analisadas características morfológicas e bioquímicas 

através de testes tais como, cultivo em ágar fubá-tween 80, provas de assimilação de fontes de 

carboidratos e nitrogênio (auxanograma) e fermentação dos carboidratos (zimograma). Além 

desses exames, os métodos sorológicos funcionam como uma ferramenta a mais na identificação 

do fungo, pois detectam a presença de antígenos ou anticorpos anti-Candida, como por exemplo 

imunodifusão, fixação do complemento e imunoensaios enzimáticos (Ilkit & Guzel, 2011; Kozel 

& Wickes, 2014; Sobel, 1998). A presença do tubo germinativo, que são projeções iniciais que se 

desenvolvem no conídio durante o processo de transição de levedura para hifa, é também uma 

importante característica para a identificação de C. albicans, pois são encontrados apenas nessa 

espécie e em C. dubliniensis (Sudbery et al., 2004). A PCR também pode ser utilizada no 

diagnóstico, para identificação de C. albicans. Essa técnica apresenta maior sensibilidade e rápido 

diagnóstico, porém seu custo não faz dessa uma opção viável se comparada com os testes 

convencionais (Giolo & Svidzinski, 2010; Ogata et al., 2015). 

 

Tabela 1: Classificação da candidíase vulvovaginal 

Eschenbach, 2004. 

 

A candidíase vulvovaginal recorrente se caracteriza pela ocorrência da infecção com 4 ou 

mais episódios durante um ano. Nessa situação, o fungo não é eliminado do organismo devido, por 

Característica Não complicada Complicada 

Frequência Esporádica Recorrente 

Severidade Leve a moderada Severa 

Organismo Geralmente associada a C. albicans Candidíase não-albicans 

Hospedeiro Normal Anormalidades no hospedeiro (diabetes, 

imunossupressão, gravidez) 
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exemplo, à resistência do isolado ao antifúngico. Já a reinfecção ocorre quando o fungo é eliminado 

do organismo e retorna através de relações sexuais ou através do trato gastrointestinal. Nesse caso, 

outro isolado de Candida pode ser responsável pelo processo de infecção (Val & Filho, 2001; 

Ziarrusta, 2002). 

Existem alguns fatores que facilitam o surgimento da infecção, tais como: pacientes 

imunossuprimidos, uso de anticoncepcional com maiores concentrações de estrogênio, gravidez, 

radioterapia, etc. O uso de antibióticos parece ser também um fator que contribui para o surgimento 

da infecção, pois pode estar relacionado com a morte de bactérias da região vaginal, provocando 

assim, uma diminuição na competição por nutrientes, permitindo um melhor desenvolvimento da 

Candida (Dennerstein & Ellis, 2001; Sobel, 1998; Val & Filho, 2001). 

 

 

1.2.3. Candida albicans 

 

1.2.3.1. Fatores de virulência 

 

O fungo C. albicans se apresenta nas formas de levedura, pseudo-hifa e hifa verdadeira, 

sendo que no hospedeiro, podemos encontrar tanto a forma filamentosa, quanto a forma de levedura 

(Figura 1) (Thompson et al., 2011). Isso ocorre porque C. albicans não possui ciclo de vida terrestre 

(Gow et al. 2011). Sendo assim, o fungo utiliza diversas estratégias para se instalar num hospedeiro, 

como a alteração sua morfologia celular de acordo com as condições ambientais encontradas. Essas 

estratégias caracterizam os fatores de virulência do fungo (Thompson et al., 2011).  

As leveduras formam as hifas verdadeiras a partir de brotamentos. Porém, durante esse 

processo, o fungo pode apresentar uma variação morfológica que desencadeia a formação de 

pseudo-hifas. Para que ocorra uma alteração na morfologia de levedura para hifa, deve-se levar em 

consideração alguns fatores ambientais como a variação de temperatura e pH, além da presença de 

soro, concentração de CO2 e de N-acetilglicosamina. O desenvolvimento de hifas se dá a uma 

temperatura de 37°C e pH neutro. Já a temperatura de 30°C e pH em torno de 4,0, favorece o 

crescimento de leveduras, enquanto que, o desenvolvimento das pseudo-hifas ocorre a 35°C em 

pH de 5,5 (Sudbery et al., 2004). 
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Figura 1: Diferentes morfologias de C. albicans (adaptado de Sudbery et al., 2004). 

 

Quando o fungo está na forma de levedura, o transporte nas mucosas superficiais é mais 

eficiente e ocorre através de fluidos corporais, fazendo com que, durante o processo de infecção, 

haja uma rápida disseminação do fungo. Já as hifas possibilitam uma rápida fixação na mucosa e 

formação de biofilme, possibilitando, além da lise de macrófagos e neutrófilos, a invasão de 

camadas de células epiteliais e de uma série de tecidos (Odds, 1994).  

A formação de biofilmes protege as células do fungo contra defesas do hospedeiro, uma 

vez que, quando as leveduras se aderem a uma superfície sólida (dispositivos implantados como, 

próteses, cateteres e tubos endotraqueais), passam a produzir uma camada de células com matriz 

extracelular rica no polímero da parede celular β-1,3-glicana, que apresenta células fúngicas menos 

aderidas que podem se espalhar pelo organismo (Figura 2). Dessa maneira, as células do fungo 

estão protegidas do fluxo de líquidos presentes na boca, intestino e vagina, além de promoverem 

resistência a antibióticos e dificultar a atuação de células de defesa (Douglas et al., 2003; Kim & 

Sudbery, 2011; Soll, 2008). 
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Figura 2: Etapas de formação do biofilme de C. albicans numa superfície de cateter de 

policloreto de vinil (PVC). (a) Superfície do cateter com uma camada de proteínas do hospedeiro 

condicionantes da adesão (pontos pretos). (b) Adesão inicial de leveduras (vermelho) à superfície. 

(c) Formação da camada basal de microcolônias de leveduras, aderindo cada microcolônia à 

superfície. (d) Término da formação das microcolônias pela adição da região superior, camada de 

hifas e matriz polimérica (amarelo) que envolve as leveduras (vermelho) e as hifas (verde). 

Biofilmes maduros contêm numerosas microcolônias com canais de água intercalados para permitir 

a circulação de nutrientes. Em outras superfícies, como fibras de celulose, as microcolônias são 

constituídas inteiramente de células de levedura (Adaptado de Douglas et al. 2003). 
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Além da formação de biofilme, a espécie C. albicans apresenta uma série de fatores de 

virulência que são necessários nos processos infecciosos, que agregados à interação com o sistema 

imunológico do hospedeiro, determinam a patogenicidade do fungo. Entre esses fatores, são 

observados os mecanismos de aderência que são importantes para a colonização sobre o tecido, 

fato que torna essa uma etapa relevante para a patogênese, pois está associada ao grau de virulência 

(Hazen et al., 1991). No entanto, alguns dos fatores de virulência podem se agravar em pacientes 

imunocomprometidos. Wibawa et al. (2015) analisaram pacientes infectados com HIV e indivíduos 

saudáveis e perceberam que havia um maior crescimento celular das amostras de C. albicans 

coletadas de indivíduos infectados com HIV do que as isoladas de indivíduos saudáveis.  

Existem vários mecanismos envolvidos na aderência de C. albicans à diferentes tecidos do 

hospedeiro, uma vez que esse fenômeno é um estágio importante na colonização de superfícies de 

mucosas humanas. Por isso, as adesinas fúngicas são caracterizadas como fatores de virulência que 

contribuem na patogênese do fungo (Calderone & Fonzi, 2001).  De acordo com Manfredi et al. 

(2007), a aderência é decorrente de uma interação entre o ligante e o receptor, o que é 

proporcionado pelas adesinas (Fu et al., 1998). A maioria das adesinas identificadas são proteínas 

da parede celular, como por exemplo as proteínas de sequência tipo aglutinina (Als), que 

desempenham um papel importante na aderência de C. albicans às células do hospedeiro (Gaur & 

Klotz, 1997). Proteínas dessa família foram descritas em processos de adesão ao endotélio, células 

epiteliais e matriz extracelular. Elas são capazes de se ligarem à ferritina no interior de células 

epiteliais para captação de ferro para o crescimento do fungo (Almeida et al., 2008). Entre as 

proteínas da matriz extracelular do hospedeiro que se associam com adesinas, destacam-se 

laminina, fibrinogênio, fibronectina e componentes do complemento (Silva et al. 1995). 

As células de C. albicans são capazes de secretar enzimas, como as proteases e fosfolipases, 

que são importantes no processo de invasão celular. As proteases, como as proteases aspárticas, 

são responsáveis por degradarem proteínas presentes nas mucosas e na pele, digerirem proteínas 

de membranas celulares, além de atuarem na destruição de moléculas de defesa do hospedeiro 

(Hube & Naglik, 2001). Juntamente com as proteases, as fosfolipases também auxiliam na 

degradação da membrana plasmática do hospedeiro, a partir da hidrólise de fosfolipídios 

(Samaranayake et al., 2006). 
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1.2.4. Tratamento 

 

 O tratamento para candidíase ocorre de acordo com a situação em que o paciente se 

encontra, sendo normalmente baseado em três grupos de compostos: azóis, polienos e 

equinocandinas (Mukherjee et al., 2011; Roemer & Krysan, 2014).  

Os polienos são antifúngicos extraídos de actinomicetos do solo, o Streptomyces nodosus, 

sendo que os principais representantes desse grupo são: nistatina, anfotericina B e natamicina 

(Odds et al., 2003). O mecanismo de ação desses fármacos tem como alvo o ergosterol da 

membrana plasmática dos fungos. Além disso, apresentam uma característica importante para 

fármacos, o caráter fungicida, no entanto, exibe alto índice de toxicidade (Roemer & Krysan, 

2014).  

Os polienos interagem com o ergosterol da membrana celular de fungos, levando à 

formação de poros, que provoca a liberação de potássio desencadeando a morte celular (Brajtburg 

et al., 1990; Arikan & Rex, 2001). Mesmo sendo um antifúngico de amplo espectro, a anfotericina 

B é evitada devido aos episódios de toxicidade. Entre os efeitos colaterais observados estão 

hepatotoxicidade e toxicidade renal, que em alguns casos pode levar à falência renal (Bates et al., 

2001). 

Os azóis são antifúngicos sintéticos formados por imidazóis, como o miconazol e 

cetoconazol, e os triazóis, como fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, isavuconazol. 

Os azóis atuam nas etapas de síntese do ergosterol, fazendo com que haja uma inibição do 

crescimento do fungo, sendo assim, classificados como fungistáticos.  Esse processo ocorre pela 

inibição da lanosterol 14-alfa demetilase, que é uma enzima do complexo citocromo P-450. A 

redução do ergosterol provoca alterações na permeabilidade da membrana fúngica, provocando 

uma interferência na atividade das enzimas que determinam o crescimento do fungo. A principal 

razão da toxicidade desse grupo de antifúngicos se deve à ligação desses compostos às mesmas 

enzimas do complexo citocromo P-450, que são responsáveis pela produção do colesterol nos 

mamíferos (Carrillo-Muñoz et al., 2006; Nett & Andes, 2015). 

Dentre os mais recentes azóis desenvolvidos, temos o isavuconazol, que é um antifúngico 

de amplo espectro, podendo ser utilizado para tratamento de diversas infecções fúngicas, incluindo 

candidíases (Pettit & Carver, 2015). Suas propriedades farmacológicas são favoráveis, uma vez 

que, está disponível via oral e intravenosa. Além disso, esse antifúngico apresenta poucas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nett%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26739608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andes%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26739608
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interações medicamentosas se comparado com itraconazol e voriconazol (Warn et al., 2009). 

Embora seja um antifúngico eficiente, estudos com formulações orais e intravenosas de 

isavuconazol mostraram reações adversas, de leves a moderadas, associadas com uso do fármaco 

como, desordens gastrointestinais, respiratórias e renais (Maertens et al. 2015; Schmitt-Hoffmann 

et al., 2006).  

As equinocandinas são antifúngicos que atuam na produção da glicana através da inibição 

da β-(1,3)-D-glicana sintase. Essa enzima participa das etapas da síntese da parede celular de 

fungos, dessa maneira, sua inibição provoca lise e morte celular. Para fungos como Candida spp., 

as equinocandinas exibem atividade fungicida, pois provocam a morte das células do fungo. Porém, 

para fungos como Aspergillus spp, apresentam efeito fungistático, uma vez que, provocam inibição 

do crescimento através de mudanças no crescimento, morfologia e estrutura da parede celular de 

hifas. Entre os compostos representantes desse grupo temos: anidulafungina, micafungina e 

caspofungina (Bowman et al., 2002; Mukherjee et al., 2011; Roemer & Krysan, 2014). Essa classe 

de agentes apresenta toxicidade seletiva, uma vez que age na síntese do polímero de glicana, o qual 

é componente da parede celular ausente em humanos. No entanto, uma desvantagem das 

equinocandinas é que estão disponíveis somente em formulações parenterais (Mukherjee et al., 

2011; Nett & Andes, 2015).  

O tratamento da candidíase vulvovaginal não complicada ocorre principalmente com 

antifúngicos tópicos, porém doses orais únicas também são recomendadas (Tabela 2) (Pappas et 

al, 2009). 

 

Tabela 2: Principais fármacos utilizados no tratamento da candidíase vulvovaginal (continua). 

Fármaco Formulação Dose 

Butoconazol  Creme 2% 3 dias 

Clotrimazol  Creme 1% 

Comprimido vaginal - 100 mg 

7 – 14 dias 

3 – 7 dias 

Miconazol  Creme 2% 

Óvulo vaginal - 100mg 

Óvulo vaginal - 200mg 

Óvulo vaginal - 1200mg 

7 dias 

7 dias 

3 dias 

1 dia 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nett%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26739608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andes%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26739608
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Tabela 2: Principais fármacos utilizados no tratamento da candidíase vulvovaginal 

(conclusão). 

Nistatina Comprimido vaginal 14 dias 

Tioconazol  Creme 6,5% 1 dia 

Terconazol  Creme 0,4% 

Óvulo vaginal – 80mg 

3 – 7 dias 

3 dias 

Fluconazol Comprimido oral – 150mg 1 dia 

Cetoconazol Comprimido oral – 400mg 5 dias 

Itraconazol Comprimido oral – 200mg 1 – 3 dias 

Adaptado de Pappas et al. (2009). 

 

Novas tecnologias vêm sendo empregadas no desenvolvimento e administração de 

antifúngicos com o objetivo de melhorar sua biodisponibilidade, a capacidade de inibição do 

desenvolvimento do fungo, além de diminuir a toxicidade para o paciente. Um exemplo é o 

desenvolvimento de sistemas de liberação controlada de fármacos, como as nanopartículas, que 

são capazes de liberar o fármaco em um sítio alvo, evitando a distribuição no corpo do hospedeiro 

e consequente efeitos colaterais (Wang et al., 2014). Nesse contexto, Casa et al., (2015) 

demostraram que nanopartículas de poli (L-lactídeo) são capazes de reduzir a toxicidade de 

anfotericina B em testes in vitro com eritrócitos humanos, sem que haja prejuízo na atividade 

antifúngica do composto, o que foi comprovado por meio de testes in vitro com linhagens de 

Candida spp. 

 

1.2.5. Desenvolvimento de novos antifúngicos 

 

Em alguns casos, as falhas existentes nos tratamentos com antifúngicos se dá pela 

resistência do micro-organismo ao composto utilizado. A resistência pode ocorrer por diferentes 

mecanismos moleculares e o entendimento desse processo é ainda um desafio. Porém, muitas 

pesquisas têm sido desenvolvidas para melhor compreensão desses mecanismos. Outros fatores 

associados à resistência aos antifúngicos é a utilização profilática de medicamentos, automedicação 

e o crescente aumento da população imunossuprimida (Espinel-Ingroff, 2008). Os mecanismos de 
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resistência aos antifúngicos têm sido observados, também, entre as espécies de Candida spp. e se 

tornou um problema crescente (Pfaller et al., 2006). 

 O número restrito de compostos antifúngicos utilizados no tratamento da candidíase 

determinou a busca por alternativas para a resistência observada nas terapias empregadas. Um 

exemplo é a associação do fluconazol com ibuprofeno. O ibuprofeno melhorou a atividade 

antifúngica do fluconazol contra isolados de C. albicans resistentes ao fluconazol (Costa-de-

Oliveira et al., 2015). Porém, muitos dos resultados observados não são satisfatórios devido a uma 

série de efeitos adversos dessas associações (Khan et al., 2011). Nesse âmbito, faz-se necessário a 

busca por novas opções terapêuticas. Sendo assim, avanços na genômica, transcritômica e 

proteômica têm auxiliado na busca por novos alvos terapêuticos que tendem a melhorar as terapias 

utilizadas (Futamura et al., 2013). 

O número de casos de infecções fúngicas tem crescido consideravelmente nos últimos anos, 

por razões como o uso de corticoides, procedimentos cirúrgicos e o uso de cateteres (Pappas et al., 

2003). Por essa razão, a terapia antifúngica tem encontrado vários desafios no desenvolvimento de 

novos antifúngicos que atendam às necessidades da população (Pappas et al., 2009; Vasquez et al., 

1997). 

Para o desenvolvimento de antifúngicos é necessário levar em consideração alguns fatores 

importantes, como: mecanismo de ação; espectro antifúngico, que determina a variedade de 

espécies que o fármaco é capaz de atuar; o antifúngico deve ter poucas interações com outros 

medicamentos; ser estável quanto ao surgimento de casos de resistência de micro-organismos e 

precisam, ainda, apresentar formulações orais, topicas e parenterais e uma menor toxicidade, 

diminuindo assim os efeitos colaterais (Ashley et al., 2006). 

Outro fator a ser considerado no desenvolvimento de um antifúngico é como o agente irá 

atingir o local da infecção. Para isso, alguns fatores farmacocinéticos devem ser considerados, 

como a capacidade de absorção do agente pelo trato gastrointestinal em casos de formulações orais, 

biodistribuição, metabolismo do antifúngico, a forma como será degradado no organismo e quais 

as enzimas responsáveis por essa degradação, bem como a forma de excreção (Lepak & Andes, 

2014). 

Os estudos envolvendo possíveis fármacos passa por algumas etapas até que esses possam 

se tornar medicamentos comerciais (Hughes et al., 2011). Para tanto, os potenciais fármacos 

passam por uma fase de estudos prévios, que envolvem desde a descoberta e estudo da forma de 
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ação de uma molécula, que é capaz de atuar sobre um determinado alvo biológico causador de uma 

doença, até a determinação da sua eficácia e segurança durante o tratamento. Essa fase de estudos 

iniciais é denominada de pré-clínica ou fase de pesquisa básica. São necessários também estudos 

utilizando modelos animais. Se os resultados obtidos nessa etapa forem satisfatórios, o fármaco é 

encaminhado para um segundo estágio, chamado de estudos clínicos, que envolve testes em seres 

humanos (Hughes et al., 2011; Lombardino & Lowe, 2004). 

Diversas investigações têm sido feitas para o desenvolvimento de antifúngicos mais 

potentes no tratamento da candidíase, sendo que alguns ensaios clínicos incluem antifúngicos como 

SCY-078 e T-2307 (Moriyama et al., 2014). Diferente dos azóis, o SCY-078 é um derivado de uma 

classe de antifúngicos capazes de inibir a β-(1,3)-D-glicana sintase, o enfumafugin, que assim como 

as equinocandinas inibem a produção da glicana (Onishi et al., 2000). Esse fármaco mostrou 

atividade contra divesas espécies de Candida (Pfaller et al., 2013), assim como o T-2307, que é 

uma arilamina capaz de comprometer a atividade mitocondrial de leveduras, comprometendo o 

potencial de membrana dessa organela (Mitsuyama et al., 2008; Shibata et al., 2012). 

O desenvolvimento de fármacos eficientes e com poucos efeitos colaterais é um desafio. 

Nesse sentido, as plantas podem ser utilizadas na bioprospecção de diversos produtos que podem 

funcionar como antimicrobianos (Negri et al., 2014). Portanto, os produtos naturais também têm 

sido alvo de investigações como potenciais antifúngicos. Nesse âmbito, Franco et al. (2008) 

avaliaram a atividade antifúngica do extrato hidroalcoólico de Cymbopogon nardus, popularmente 

conhecida como citronela. A atividade antifúngica desse extrato foi determinada a partir de ensaios 

com várias espécies de Candida. Os valores de concentração inibitória mínima (CIM) e 

concentração fungicida mínima (CFM) variaram de 0,018 mg/mL a 1,25 mg/mL. Em adição, 

Nakamura et al., (2004) mostraram que o óleo essencial de Ocimum gratissimum, popularmente 

conhecida por alfavaca, apresentou atividade fungicida contra diversas espécies de Candida. Além 

do potencial antifúngico, avaliaram os efeitos dos óleos na morfologia desses fungos, sendo que 

foram observadas mudanças na parede celular, assim como falhas na formação de brotamentos. 

Tsuzuki et al. (2007) avaliaram extratos do fruto de Sapindus saponária, popularmente 

conhecida como fruta-de-sabão, quanto à atividade antifúngica contra espécies de Candida. Os 

valores de CIM dos extratos variaram de 75 μg/mL a 600 μg/mL. Em complementação a esse 

estudo, Damke et al. (2011) analisaram a atividade antifúngica in vivo, em um modelo animal de 

candidíase vulvovaginal, e a toxicidade, in vitro, desses extratos. Os extratos apresentaram 
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atividade inibitória e fungicida contra isolados de C. albicans e C. glabrata, sem apresentar 

toxicidade celular. Dessa maneira, os extratos foram considerados promissores fármacos no 

tratamento da candidíase. 

 

1.2.6. Modelo animal para candidíase 

 

Os modelos animais utilizados em experimentos com Candida para induzir a candidíase 

vulvovaginal precisam simular, com grande eficácia, diversos aspectos encontrados em seres 

humanos, como por exemplo, o processo de invasão e a forma de colonização de uma área 

específica do corpo, assim como as condições hormonais e de defesa do hospedeiro associadas à 

infecção (Repentigny, 2004). 

Os ensaios com modelos animais são recursos muito utilizados para estudos envolvendo a 

patogênese de diversos tipos de fungos. Entre os modelos animais utilizados destaca-se o modelo 

murino, que apresenta maior facilidade no manuseio do animal, facilitando os experimentos 

(Clancy et al., 2009). Além da patogênese, os modelos murinos têm sido amplamente utilizados 

em estudos envolvendo o comportamento de fármacos para diversos tipos de doenças (Elizondo-

Zertuche et al., 2015; Silva-Dias et al., 2015). 

A utilização de roedores é muito comum em experimentos para mimetizar candidíase 

vaginal. Nesse âmbito, Taschdjian et al. (1960) mostraram que a manutenção do processo de 

infecção por C. albicans em camundongos só ocorria com eficácia durante o início do estro ou do 

metaestro, que é a fase proliferativa do ciclo reprodutivo de mamíferos, ou seja, o período de 

ovulação, no qual há proliferação de estrogênio e o epitélio vaginal está cornificado. Nessa 

situação, o estrogênio converte o epitélio colunar em epitélio escamoso estratificado queratinizado 

(Figura 3) (Fidel & Sobel, 1999). Kinsman & Collard (1986) perceberam em seus estudos que a 

infecção por C. albicans foi mantida por um período maior em ratos que foram injetados com 

estrogênio, caracterizando um pseudo-estro, em que foi observado o crescimento de hifas na 

camada epitelial cornificada da vagina. A partir daí muitos estudos têm sido efetivos na 

manutenção do processo de infecção vaginal com C. albicans induzindo o pseudo-estro (Hamad, 

2014; Rahman et al., 2007; Wang et al., 2015). 
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     Figura 3: Ilustração histológica da mucosa vaginal de camundongo sob condições de estrogênio 

e não-estrogênio. (A) Secção vaginal sem administração de estrogênio revelando epitélio colunar. 

(B) Secção vaginal sob administração de estrogênio revelando epitélio escamoso queratinizado 

(Fidel & Sobel, 1999). 

 

Segundo Cassone & Sobel (2016), o modelo murino, apesar de necessitar de indução de 

pseudo-estro, é muito utilizado por apresentar um baixo custo e maior disponibilidade de animais 

geneticamente modificados. Em modelos que utilizam ratos, além da administração do estrogênio 

é necessária a retirada dos ovários para manutenção da infecção, por outro lado, em modelos 

murinos apenas a indução do pseudo-estro já é suficiente.  

A administração do estrogênio, assim como o processo de infecção, pode provocar o 

surgimento de quadros de hiperceratose e paraceratose. A hiperceratose pode ser caracterizada por 

uma camada de queratina espessada (estrato córneo) sobre o epitélio escamoso estratificado. Já na 

paraceratose é identificada a presença de núcleos celulares nessa camada queratinizada (Figura 4) 

(Wright et al., 2011). Além disso, o processo de infecção do epitélio vaginal pode apresentar 

infiltrados inflamatórios de células mononucleares e formação de microabscessos, que são 

acúmulos de neutrófilos no tecido (Zaino et al., 2011).  
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    Figura 4: Hiperceratose e paraceratose. A: hiperceratose com camada superficial de células 

anucleadas, escamosas e queratinizadas. B: paraceratose com núcleos celulares são retidos na 

camada superficial do epitélio (Wright et al., 2011). 

 

O fungo C. albicans não é encontrado na microbiota de roedores. Dessa maneira, os 

resultados observados nos estudos que mostram a ação de antifúngicos não são afetados por uma 

imunidade inata ou adaptativa prévia (Naglik et al., 2008). No entanto, algumas das diferenças 

encontradas entre camundongos e humanos podem dificultar a obtenção de resultados concretos, 

que possam garantir eficácia em humanos. Um exemplo é o pH vaginal que é ácido na mulher, 

variando entre 4 e 4,5 e neutro em fêmeas de camundongos, 7 a 9. Além disso, as diferenças de 

flora vaginal e a forma de atuação dos compostos, que pode ser diferente dependendo da espécie 

(Fidel & Sobel, 1999). 

 

1.3. Tiossemicarbazida 

 

As tiossemicarbazidas (TSC) são compostos sintéticos, que são utilizadas em diversas 

reações, tanto como moléculas de partida ou como intermediários; seu processo de produção 

envolve principalmente hidrazina e isotiocianatos (Figura 5) (Sousa-Pereira et al., 2013). Porém, o 

processo de produção pode ocorrer por outras vias como, reações entre hidrazina e ácidos 

tiocarbamoiltioglicólicos, reações entre hidrazina e ditiocarbamatos e reações envolvendo 
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hidrazina, dissulfeto de carbono e aminas primárias ou azidas (Bharti et al., 2002; Pandeya et al., 

1999). 

As TSC são moléculas capazes de, a partir de modificações estruturais, gerar novos 

compostos com diferentes propriedades. Esses compostos já foram descritos como antifúngicos, 

antibacterianos, antioxidantes, antitumorais, entre outras propriedades (Sarkanj et al., 2013; Siwek 

et al., 2011). Entre as aplicações das TSC, foi observado que esses compostos formavam quelatos 

com diversos íons metálicos, como Ni, Cu e Zn, fazendo com que suas propriedades fossem 

melhoradas após a formação do complexo (Kumar et al., 2015; Lobana et al., 2013; Pahontu et al., 

2013). 

 

 

Figura 5: Estrutura geral das hidrazinas, isotiocianatos e tiossemicarbazidas (Sousa-Pereira 

et al., 2013). 

 

Entre as diversidades de estruturas químicas encontradas, as TSC estão entre os compostos 

que satisfazem critérios necessários para o desenvolvimento de novos fármacos, como baixa 

toxicidade e baixo custo. Sendo assim, muitos derivados de TSC têm sido sintetizados para que 

suas atividades biológicas sejam avaliadas (Rameshkumar et al., 2003). 

Nesse contexto, Siwek et al. (2012) analisaram o efeito antifúngico de seis séries de 

derivados de TSC, 4-ariltiossemicarbazida, contra espécies de Candida.  Além disso, realizarem 

estudos de modelagem molecular e docking molecular de todas as 4-ariltiossemicarbazidas. Os 

ensaios de docking foram realizados em sítios ativos de enzimas consideradas relevantes em 

estudos prévios de antifúngicos. Esses ensaios mostraram a importância de fatores estruturais e 
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eletrônicos no reconhecimento do ligante dessas enzimas para que houvesse eficácia antifúngica 

das 4-ariltiossemicarbazidas. Com isso, concluiu-se que os compostos são efetivos e possíveis 

alvos para antifúngicos. Em estudos de Paneth et al. (2015), foi analisada a capacidade de inibição 

de 9 derivados de TSC contra topoisomerases bacterianas tipo IIA de Staphylococcus aureus e 

Escherichia coli. A partir dessas análises e de modelagem molecular, foi observado que as 

topoisomerases foram inibidas com eficácia pelos compostos testados. 

A atividade biológica da TSC contra espécies de fungos, bactérias e protozoários mostra a 

importância de avaliar os derivados desse composto. Entre os compostos utilizados na produção de 

derivados de TSC, os produtos naturais, como os terpenos, são bons candidatos, uma vez que 

apresentam baixa ou nenhuma toxicidade (Figueiredo et al., 2006).  Esses compostos constituem 

um dos principais grupos de metabólitos secundários, isto é, compostos que não são estritamente 

necessários às plantas, mas promovem vantagens na sobrevivência das espécies (Dewick, 2009). 

Entre os terpenos, destaca-se os monoterpenos, que estão na composição de óleos essenciais de 

uma série de plantas e têm como principais representantes o limoneno e o canfeno (Figueiredo et 

al., 2006). Esses grupos extraídos da Valeriana officinalis apresentam atividade contra alguns tipos 

de fungos (Letchamo et al., 2004). 

O canfeno proveniente de Cinnamomum camphora, a cânfora, é um produto renovável e 

presente em regiões tropicais do Brasil (Frizzo et al., 2000). A associação desse monoterpeno com 

TSC se tornou um alvo no desenvolvimento de novos compostos terapêuticos, formando a TSC 

derivada do canfeno (TSC-C) (Figura 6). Essa associação conferiu maior estabilidade ao composto, 

sendo que o cafeno apresenta uma estrutura grande e não polar (Borba, 2015). Nesse contexto, 

Yamaguchi et al. (2009) prepararam e avaliaram TSC-C quanto à atividade antifúngica contra 

Trichophyton mentagrophytes. Nesse estudo, TSC-C foi capaz de inibir com eficiência o 

crescimento do fungo, além de ser capaz de interferir na formação da parede celular.  

 

 

     Figura 6: Estrutura molecular A. tiossemicarbazida (TSC) B. tiossemicarbazida derivada do 

canfeno (TSC-C) (Borba, 2015). 
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Considerando a importância da TSC como um candidato a antifúngico, nosso grupo tem 

desenvolvido pesquisas que buscam avaliar a eficiência desse composto e de seus derivados. Silva 

et al. (2015) avaliaram a atuação de TSC-C contra Paracoccidioides spp. O perfil transcricional do 

fungo em contato com o composto foi avaliado. Entre os genes expressos estão aqueles 

relacionados com metabolismo; ciclo celular e processamento de DNA; biogênese de componentes 

celulares; transdução de sinal celular; resgate celular, defesa e virulência; transporte celular, 

facilitadores de transporte e rotas de transporte; energia; síntese proteica; destino de proteínas; 

transcrição e proteínas sem classificação. Observou-se também que genes relacionados com a 

síntese proteica foram bastante inibidos quando o fungo estava em contato com o composto. 

Ensaios de atividade enzimática e reações em cadeia da polimerase em tempo real mostraram 

regulação positiva de superóxido dismutase 1 (SOD1), indicando que TSC-C poderia induzir a 

formação de espécies reativas de oxigênio, que poderia provocar estresse oxidativo no fungo. Para 

entender a importância de SOD1 durante o contato com o composto, foram realizados ensaios 

utilizando células mutantes do fungo com regulação negativa do gene que expressa a SOD1. Os 

mutantes foram mais sensíveis à TSC-C do que a linhagem selvagem. Os resultados observados 

demonstram a importância da atividade desse gene para o fungo quando está em contato com TSC-

C. Todos os resultados encontrados nesse trabalho sugerem que TSC-C é um bom candidato no 

tratamento da paracoccidioidomicose e que mais estudos devem ser realizados no sentido de 

certificar eficiência antifúngica de TSC-C. 

Tendo como base os resultados acima, Borba (2015) analisou o modo de ação de TSC e 

TSC-C utilizando a quimioproteômica. O estudo se baseou na identificação de proteínas do fungo 

P. lutzii que eram capazes de se ligarem a TSC e TSC-C. As proteínas encontradas foram 

relacionadas com metabolismo, energia, resgate celular, defesa e virulência, síntese proteica, 

destino de proteína, ciclo celular e processamento de DNA, destino celular, e proteínas não 

classificadas. Muitas dessas proteínas já haviam sido identificadas no transcritoma de P. 

brasiliensis crescido na presença de TSC-C. Visto que entre as proteínas encontradas, estavam 

aquelas relacionadas com a transição de micélio para levedura (Silva et al., 2015), foram realizados 

ensaios para observar se TSC e TSC-C interfeririam no processo de diferenciação celular de P. 

lutzii. Os resultados mostraram que TSC e TSC-C inibiram 38,28% e 66,67% do processo de 

diferenciação celular do fungo, respectivamente. A partir desses estudos com os compostos foi 
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observado que TSC e TSC-C podem interferir na produção de energia do fungo, pois atuam na 

cadeia transportadora de elétrons, o que pode acarretar, entre outras alterações, estresse oxidativo 

e inibição da síntese de proteínas e do processo de diferenciação celular (Borba, 2015). 

 

1.4. Nanopartículas 

 

O número de casos de micoses resistentes aos tratamentos e o aumento na incidência de 

infecções fúngicas fazem com que seja necessária a busca por novas opções terapêuticas, pois, 

muitos dos antifúngicos disponíveis apresentam baixa potência e muitos efeitos colaterais 

(Carrillo-Muñoz et al. 2006). 

A nanomedicina usa a nanotecnologia em organismos vivos. Essa tecnologia pode facilitar 

o desenvolvimento de compostos terapêuticos, tendo em vista que essa formulação pode melhorar 

a biodisponibilidade e alterações na eficácia terapêutica de compostos que já estão no mercado e 

de compostos que ainda estão em estudo, contribuindo ainda mais no desenvolvimento de 

compostos terapêuticos (Caruthers et al., 2007).   

A nível farmacêutico, as nanopartículas podem ser caracterizadas como sólidas e com 

tamanho de 100-500 nm (Quintanar-Guerrero et al. 1998). Essas estruturas se transformaram em 

alvo de estudo nas últimas décadas, uma vez que fornecem uma liberação controlada dos agentes 

em estudo, ou seja, liberação no sítio ativo (Chuang et al., 2009; Wang et al., 2014). Amaral et al. 

(2009) avaliaram a atividade de anfotericina B desoxicolato encapsulada em nanopartículas de 

ácido poli (lático-co-glicólico), PLGA, incorporadas com ácido dimercaptossuccínico. Os efeitos 

antifúngicos e a toxicidade das nanopartículas foram analisadas a partir de testes in vivo sobre P. 

brasiliensis. Nesse estudo, as nanopartículas apresentaram atividade antifúngica com menos efeitos 

colaterais em camundongos, se comparado com o tratamento com anfotericina B desoxicolato livre.  

Outro estudo mostra que nanopartículas de prata imobilizadas em quitosana tiveram efeitos 

antimicrobianos, com baixa toxicidade, contra bactérias como, S. aureus e E. coli e contra o fungo 

patógeno Monilia albican (He et al., 2015). Melkoumov et al., (2013) mostraram que a 

nanopartículas contendo nistatina apresentou maior eficácia in vitro e in vivo em  C. albicans se 

comparado com a nistatina convencional. 

O uso de nanopartículas para liberação de fármacos mostra diversas vantagens, pois 

aumentam a biodisponibilidade, apresentam maior estabilidade, alta capacidade de controlar o 
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processo de liberação do fármaco com direcionamento a um alvo específico, diminuição da 

toxicidade, podem ser utilizadas em diferentes vias de administração e são capazes de liberar 

moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas (Chorney et al., 2002; El-shabouri, 2002; Pal et al., 2011). 

No entanto, para que um tratamento com nanotecnologia seja eficiente, deve-se levar em 

consideração o tamanho e o tipo de material utilizado na preparação das nanopartículas, as vias de 

administração, a correta concentração, além das características de cada infecção fúngica (Amaral 

& Felipe, 2013).  

Os sistemas de liberação de fármacos nanoestruturados podem ser preparados com 

nanopartículas poliméricas, nanoemulsões, nanopartículas sólidas lipídicas, micelas e dendrímeros. 

Nesse contexto, os polímeros bioadesivos conseguem aderir às mucosas, sendo cotados como bons 

candidatos para liberação de compostos terapêuticos (Devalapally et al., 2007). 

As nanopartículas poliméricas são sistemas de liberação de fármacos que podem se 

apresentar, dependendo da composição e organização estrutural, na forma de nanoesferas e 

nanocápsulas (Figura 7). As nanoesferas são formadas por uma matriz polimérica, ou seja, uma 

massa sólida na qual as moléculas podem estar absorvidas na superfície ou dispersas no interior da 

partícula. Enquanto as nanocápsulas, o fármaco se encontra na cavidade interior líquida (oleosa ou 

aquosa), que é envolvida por material sólido, como a membrana polimérica, que pode também 

conter o fármaco adsorvido ou disperso na sua parede (Mishra et al., 2010; Rao & Geckeler, 2011; 

Santos & Fialho, 2010).  

 

 

  Figura 7: Representação esquemática de nanoesferas e nanocápsulas (Santos & 

Fialho, 2010). 
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As nanopartículas poliméricas podem ser produzidas por polímeros naturais e sintéticas, 

como a quitosana, sendo assim, biodegradáveis e biocompatíveis. Essas partículas liberam os 

compostos terapêuticos de forma gradual, mantendo o nível desses compostos por um período 

prolongado no organismo (Mishra et al., 2010). 

A quitosana é um polissacarídeo natural formado de co-polímeros de glicosamina e N-

acetilglicosamina (Figura 8), que por não ser tóxica, apresentar características antimicrobianas, 

biodegradáveis, biocompatíveis e muco-adesivas, a quitosana se tornou um alvo nos estudos que 

envolvem sistemas de liberação de compostos terapêuticos (Felt, et al., 1998). A obtenção desse 

polissacarídeo se dá a partir da deacetilação alcalina da quitina (Fini & Orienti, 2003). Esse 

biopolímero é encontrado na carapaça de crustáceos, insetos, moluscos e parede celular de alguns 

fungos (Felt et al.,1998). A propriedade muco-adesiva ocorre devido à interação entre a carga 

positiva do grupo ionizável R-NH3
+ e a carga negativa presente nas superfícies das mucosas (Lehr 

et al., 1992).  

 

 

                        Figura 8: Estrutura química da quitosana (Kumar, 2000). 

 

Além disso, a quitosana é também um polímero que permite fáceis modificações químicas 

na sua estrutura, permitindo o desenvolvimento de derivados com diferentes propriedades, que 

podem ter diversas aplicações, como o tratamento de câncer (Huo et al., 2010).  
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2. JUSTIFICATIVA 

  

O uso indiscriminado de medicamentos provocou uma seleção de micro-organismos 

resistentes dificultando o tratamento de diversas doenças. Aliado a isso, muitos medicamentos 

utilizados provocam diversos efeitos adversos indesejados, que acabam por provocar, muitas vezes, 

a desistência do tratamento por parte do paciente. 

C. albicans está entre os principais fungos oportunistas causadores de infecções sistêmicas 

e de superfície, sendo que, entre os tipos de candidíase, a candidíase vulvovaginal apresenta 

anualmente uma alta incidência de casos e episódios de recorrência em muitas mulheres. Esse 

índice é agravado com o aumento no número de pacientes imunossuprimidos e o surgimento de 

isolados do fungo resistentes aos fármacos utilizados. O tratamento da candidíase é realizado com 

antifúngicos, que muitas vezes não garantem cura efetiva, além de apresentarem alta toxicidade, 

fato que compromete o tratamento de muitos pacientes.  

Diversos estudos têm sido realizados com Candida spp. mostrando características 

importantes na virulência desse fungo que não estão presentes em seres humanos. Alguns 

compostos terapêuticos em estudo têm como alvo esses fatores, tendo em vista que, os compostos 

apresentariam pouca ou nenhuma toxicidade ao ser humano, sendo essa uma característica 

importante no desenvolvimento de fármacos. 

Outro fator a ser levado em consideração na pesquisa por novos compostos terapêuticos é 

a forma de liberação no organismo. Nesse sentido, o desenvolvimento da nanotecnologia facilitou 

esse processo, pois as nanopartículas são capazes de aumentar a eficiência terapêutica, uma vez 

que, podem melhorar a biodisponibilidade de compostos que já estão no mercado e compostos que 

ainda estão em estudo, como TSC e TSC-C. 

Esses compostos possuem os critérios necessários para o desenvolvimento de compostos 

terapêuticos, entre eles, a baixa toxicidade e o baixo custo. Em adição, TSC tem sido descrita como 

antifúngico, antibacteriano e antioxidante (Sarkanj et al. 2013; Siwek et al., 2011). Sendo assim, 

nosso grupo tem desenvolvido pesquisas para avaliar o potencial antifúngico de TSC e TSC-C 

(Borba, 2015; Silva et al., 2015) e experimentos utilizando modelos animais deverão propiciar uma 

visão mais clara do potencial antifúngico desses compostos em organismos vivos, servindo de base 

para futuras pesquisas envolvendo o desenvolvimento de fármacos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Avaliação do potencial antifúngico in vitro e in vivo de TSC, nanoTSC e TSC-C sobre C. 

albicans. 

 

 3.2. Objetivos específicos 

 

 Definir a concentração inibitória mínima (CIM) para TSC, nanoTSC e TSC-C in 

vitro sobre C. albicans.  

 Definir a concentração fungicida mínima (CFM) para TSC, nanoTSC e TSC-C em 

C. albicans. 

 Analisar a citotoxicidade de nanoTSC e de nanopartícula vazia. 

 Calcular o índice de seletividade de TSC, nanoTSC e TSC-C. 

 Testar a eficácia terapêutica de TSC, nanoTSC e TSC-C no modelo experimental 

de camundongos com candidíase vulvovaginal.  

 Investigar os parâmetros histopatológicos resultantes do tratamento in vivo com 

TSC, nanoTSC e TSC-C. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1. Isolado de C. albicans e condições de cultivo 

 

O isolado de C. albicans ATCC 28367 foi utilizado nos ensaios de atividade antifúngica. O 

fungo foi mantido no laboratório de Nano&Biotecnologia (LANAB) no Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. O fungo C. albicans foi cultivado na 

forma de levedura em meio de cultura ágar dextrose Sabouraud a 37ºC com repiques semanais. 

Para os ensaios de determinação da CIM, o fungo foi cultivado em 5 mL de meio Sabouraud líquido 

por 24 h a 37 ºC, sob agitação. Após este período, o meio foi centrifugado a 10,000 x g por 15 min. 

As células coletadas foram lavadas 2 vezes com tampão fosfato-salino (PBS 1X) e contadas com 

o auxílio de câmera de Neubauer. A viabilidade celular foi determinada usando o corante azul de 

Tripan (Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA). Todos os experimentos foram executados com 

suspensão fúngica com viabiabilidade entre 95 e 97%. Após a contagem, a suspensão de células 

foi diluída em meio RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute - Vitrocell Embriolife, 

Campinas, SP, Brasil) para uma concentração de 1x104 células/mL. 

 

4.2. Obtenção de tiossemicarbazida, tiossemicarbazia derivada do canfeno e 

tiossemicarbazida em nanopartícula de quitosana 

 

A TSC está disponível comercialmente e foi adquirida da Sigma Aldrich (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, Missouri, USA). A TSC-C foi preparada no Laboratório de Produtos Naturais do Instituto 

de Química da Universidade Federal de Goiás segundo Yamaguchi et al. (2009). 

A nanoTSC foi preparada conforme a seguir. As nanopartículas foram preparadas pelo 

Laboratório de Colóides e Materiais Nanoestruturados, do Instituto de Química da Universidade 

Federal de Goiás. A preparação das nanopartículas contendo TSC segue uma reação de reticulação 

entre a quitosana e o tripolifosfato de sódio, que age como agente reticulante da quitosana. Uma 

alíquota de quitosana previamente preparada foi retirada, e a essa alíquota, adicionou-se uma 

solução contendo tripolifosfato de sódio e TSC. O produto da reação de reticulação foi centrifugado 

a 10,000 x g por 15 min. e o sobrenadante foi separado para determinação de TSC não encapsulada 

nas partículas. 
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4.3. Determinação da concentração inibitória mínima (CIM) de tiossemicarbazida, 

tiossemicarbazida canfeno, canfeno e tiossemicarbazida em nanopartícula de quitosana em  

C. albicans 

 

A CIM foi determinada conforme a metodologia para testes de antifúngicos do CLSI 

(Clinical and Laboratory Standards Institute) M27A-3 (CLSI, 2008), com modificações. Foram 

preparadas diluições seriadas de TSC, TSC-C e canfeno com concentrações variando de 500 μg/mL 

a 0,24 μg/mL. Para nanoTSC as concentrações variaram de 200 μg/mL a 0,09 μg/mL. As diluições 

dos compostos foram feitas em meio RPMI 1640. 200 μL da diluição inicial foram adicionados na 

primeira coluna de placas de polipropileno de 96 poços e nos outros poços adicionou-se 100 μL de 

RPMI.  100 μL da primeira coluna foram transferidos para a segunda, repetindo-se o processo até 

a última coluna, da qual descartou-se 100 μL. Todas as diluições foram feitas em triplicata. 100 μL 

da suspensão de células de C. albicans (1x104 células viáveis/mL) preparadas em meio RPMI 1640 

foram adicionadas aos poços com os compostos.  As placas foram incubadas a 37 ºC durante 48 h. 

A CIM e o CI50 (metade da concentração inibitória mínima) foram definidos após leitura pelo 

método visual e leitura de absorbância a 595 nm em leitor de elisa. A CIM foi determinada pela 

menor concentração do composto capaz de inibir visivelmente o crescimento de C. albicans 

confirmada pela leitura da absorbância. A atividade antifúngica foi comparada com as formulações 

comerciais do miconazol em contato com C. albicans (controle negativo). Inóculo de C. albicans 

na ausência de antifúngicos foi utilizada como controle positivo e poços contendo apenas meio 

RPMI foram utilizados como branco. Nanopartículas vazias também foram testadas. Os resultados 

foram expressos por média ± desvio padrão (DP) e o teste t student foi utilizado para determinar a 

diferença estatística entre controle positivo e amostras (p<0,05)*. 

A viabilidade celular foi determinada a partir da seguinte fórmula. 

Viabilidade (%)=    Média das absorbâncias da amostra – Branco        x 100 

          Média das absorbâncias do controle positivo - Branco  

 

4.4. Determinação da concentração fungicida mínima (CFM) em C. albicans  

 

A CFM, para os compostos analisados, foi realizada em todos os poços da microplaca que 

tinham valor maior ou igual ao CIM encontrado. O controle positivo também foi ensaiado. 10 μL 
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de cultura (inóculo mais composto) de cada poço foram transferidos para placas contendo ágar 

Sabouraud dextrose, em triplicata. As placas foram incubadas em estufas a 37 °C por 48 h. A CFM 

foi determinada com base na observação visual das placas após a incubação, sendo definida pela 

menor concentração dos compostos que foi capaz de impedir o crescimento visível do fungo, 

comparado ao controle positivo. 

 

4.5. Ensaios de citotoxicidade e índice de seletividade de tiossemicarbazida, 

tiossemicarbazida canfeno e tiossemicarbazida em nanopartícula de quitosana. 

 

Os ensaios foram conduzidos de acordo com Repetto et al. (2008), com modificações. Para 

os ensaios biológicos de citotoxidade foi utilizada a linhagem celular Balb 3t3 (Fibroblasto de 

camundongo). As células foram mantidas em cultura em meio de Eagle modificado por Dulbecco 

(DMEM, Vitrocell Embriolife, Campinas, SP, Brasil) suplementado com 10% de soro bovino fetal, 

2 mM L-Gnl, 100 IU/mL de penicilina e 100 μg/mL de estreptomicina segundo protocolo 

estabelecido pela American Type Culture Collection (ATCC, Rockville, MD, EUA) e incubadas 

em estufa a 37oC e 5% de CO2. 

Para o teste, 5x105 de células de fibroblastos foram colocadas em microplacas de 96 poços. 

As células foram incubadas com nanoTSC e nanopartícula vazia com concentrações variando de 

400 µg/mL a 3,13 µg/mL. As placas foram incubadas em estufa a 37oC com atmosfera contendo 

5% de CO2 por 48 h. Decorrido esse tempo, o sobrenadante foi retirado, 150 µL de vermelho neutro 

(25 µg/mL) foram adicionados, e a placa incubada novamente por 4 h. Posteriormente, o 

sobrenadante foi retirado, e a placa foi lavada com 150 µL de PBS 1X por duas vezes. Por fim, 

adicionou-se 150 µL de solução fixadora (1% ácido acético, 49% água deionizada, 50% etanol). A 

placa foi incubada por 20 min e a citotoxicidade foi definida após leitura de absorbância a 540 nm 

em leitor de elisa. Cultura de fibroblastos na ausência do antifúngico foi utilizada como controle 

positivo. Poços contendo dimetilsulfóxido (DMSO) e fibroblastos foram utilizados como controle 

negativo e poços contendo apenas o meio DMEN foram utilizados como branco. A atividade 

citotóxica foi comparada com a cultura de fibroblastos com DMSO. Os resultados foram expressos 

por média ± DP e o teste t student foi utilizado para determinar a diferença estatística entre controle 

positivo e amostras (p<0,05)*. 

A viabilidade celular foi determinada a partir da seguinte fórmula. 
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Viabilidade celular (%)=        Média das absorbâncias da amostra – Branco        x 100 

     Média das absorbâncias do controle positivo - Branco  

 

Para os compostos utilizados nos testes in vitro e in vivo, foi calculado o índice de 

seletividade (IS). O IS foi considerado significante quando maior que 10. A seletividade foi 

calculada através da razão entre a concentração citotóxica 50% (CC50) e o CI50 (Silva et al., 2014; 

Vicente et al., 2009; Villar et al., 2008). 

Índice de seletividade (IS) = CC50  

           CI50  

 

4.6. Ensaio de suscetibilidade in vivo de C. albicans 

 

O ensaio de susceptibilidade in vivo de C. albicans foi conduzido utilizando modelo animal 

da candidíase vulvovaginal (Figura 9), segundo Yano & Fidel (2011).  

 

Figura 9: Esquema do ensaio de suscetibilidade in vivo de C. albicans. 

 

4.6.1. Comissão de ética 

 

Para realização dos experimentos com utilização de animais, o projeto foi aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de Goiás, recebendo o 

parecer de nº 086/2015 (Anexo). 
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4.6.2. Manejo dos animais 

 

Foram utilizados camundongos da linhagem Balb C, fêmeas, com 6 a 8 semanas de idade e 

com peso entre 25 e 30g.  Os animais foram obtidos no biotério de camundongos isogênicos do 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da Universidade Federal de Goiás. 

Um total de 40 camundongos foram mantidos em gaiolas apropriadas para manutenção 

animal. Esses animais foram mantidos em condições adequadas de iluminação, aeração, umidade 

do ar e com livre acesso à água e alimentação. A ração utilizada foi preparada sem adição de 

antibióticos, autoclavada, e foi distribuída na quantidade de 5 g de ração para cada camundongo, 

sendo que a ração não consumida foi desprezada.  

Durante os experimentos, que englobam o período pré inoculação e pós inoculação do fungo 

C. albicans e período de tratamento, os camundongos foram observados duas vezes por dia quanto 

ao surgimento de qualquer anormalidade que possa comprometer o bem-estar do animal, bem como 

para checar a alimentação, água e condições de higiene em que se encontravam. 

 

4.6.3. Administração do estrogênio 

 

Três dias antes da infecção, os animais foram tratados com 0,1 mg/camundongo de valerato 

de estradiol (Primogyna – 1mg - Shering®) diluído em 100 µL de óleo de gergelim. A solução foi 

homogeneizada no vórtex e aquecida em banho-maria numa temperatura de 37 °C, para garantir 

completa solubilidade.  A administração do hormônio foi feita por via subcutânea e a eficácia da 

administração foi evidenciada pelo espessamento da parede vaginal e redução do muco vaginal. A 

injeção de hormônio foi repetida semanalmente até o término dos experimentos.  A dose de 

estradiol utilizada nos ensaios foi determinada com base em estudos que mostraram que a 

concentração foi eficaz na sustentação do estado de pseudo-estro (Yano & Fidel, 2011). 

 

4.6.4. Inóculo para a infecção 

 

Para os ensaios, o isolado de C. albicans ATCC 28367 foi cultivado na forma de levedura 

em 5 mL de meio Sabouraud líquido por 48 h a 37 ºC, sob agitação. Após esse período, foi 

centrifugado a 10,000 x g por 15 min, lavado três vezes com PBS 1X, ressuspendido em 1 mL de 
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PBS 1X e as células foram contadas em câmara de Neubauer. A viabilidade celular foi determinada 

utilizando o corante azul de tripan. Os ensaios foram realizados com viabilidade celular de 97%. 

Após a contagem, o inóculo foi preparado em 1,5 mL de PBS 1X com 7,5x107 células/mL.  

 

4.6.5. Infecção intravaginal 

 

Os camundongos foram infectados por via intravaginal segundo Yano & Fidel (2011) com 

modificações. Para administração do inóculo, o camundongo foi sedado utilizando 100 mg/kg de 

cetamina e 10 mg/kg de xilazina. Posteriormente, quando se encontravam insensíveis à dor, foram 

inoculados com 20 μL de suspensão de células de C. albicans, utilizando micropipetas. Após a 

inoculação do fungo, os camundongos foram colocados sob uma fonte de calor moderada e 

controlada até acordarem.  

Após 48 h da aplicação do inóculo, foi realizada uma lavagem vaginal com 20 μL de PBS 

1X para comprovação da infecção. As lavagens foram transferidas para placas contendo ágar 

Sabouraud dextrose e incubadas por 48 h a 37 °C. 

 

4.6.6. Grupos experimentais e tratamento 

 

Após 48 h da infecção, os camundongos foram distribuídos em 8 grupos experimentais, 

cada um com 5 camundongos (n=5): (i) infectado e tratado com TSC; (ii) infectado e tratado com 

nanoTSC; (iii) infectado e tratado com TSC-C associado a óleo de macadâmia; (iv) controle, não 

infectado e tratado com PBS; (v) controle, infectado e tratado com PBS; (vi) controle, infectado e 

tratado com nanopartícula vazia; (vii) controle, infectado e tratado com miconazol em creme; (viii) 

controle, infectado e tratado com óleo de macadâmia. 

Os camundongos foram tratados diariamente, durante 7 dias, com 20 μL dos compostos, de 

acordo com os grupos experimentais. A concentração de composto utilizada por camundongo/dia 

de tratamento foi de 58,48 mM para TSC, 0,86 mM para TSC-C e 2,58 mM para nanoTSC (Tabela 

3). Os compostos foram diluídos em PBS 1X, exceto TSC-C que não diluí em PBS. A TSC-C foi 

diluída em óleo de macadâmia, para formar a suspensão para administrar o TSC-C 
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Tabela 3: Concentração de TSC, TSC-C e nanoTSC utilizadas por dia de tratamento. 

Compostos 1 camundongo (dose/dia) 

TSC 58,48 mM 

TSC-C 0,86 mM 

NanoTSC 2,58 mM 

 

 

4.6.7. Coleta e processamento do material biológico  

 

A coleta e o processamento do material biológico foram feitos segundo Yano & Fidel 

(2011), com modificações. Após 7 dias do início do tratamento, que ocorreu de acordo com a 

distribuição dos grupos, os camundongos foram anestesiados e eutanasiados para coleta de tecido 

vaginal. O tecido foi retirado por meio de biopsia e foi dividido ao meio, sendo que uma parte da 

vagina foi destinada ao teste histopatológico e a outra parte foi destinada para recuperação da carga 

fúngica.  

 

4.6.8. Recuperação da carga fúngica 

 

Os tecidos vaginais extraídos dos animais, por meio de biópsia, foram pesados, 

posteriormente macerados com 1 mL de PBS 1X, com o auxílio de um macerador de tecidos. O 

tecido macerado foi distribuído em 3 placas de petri contendo ágar Sabouraud dextrose com 

cloranfenicol, 50 µg/mL. As placas foram incubadas em estufa a 37 °C por 48 h. Após o período 

de incubação as colônias foram contadas para a determinação das unidades formadoras de colônias 

(UFC). Os resultados encontrados foram demonstrados por média ± DP. A análise de variância 

(ANOVA) foi utilizada para comparar os tratamentos realizados (p<0,05)*. 

 

4.6.9. Exame histopatológico 

 

As amostras de vagina coletadas foram colocadas em formol tamponado 10% por 24 h e 

posteriormente transferidas para álcool 70%. Após esses procedimentos, as amostras foram 

processadas no Laboratório de Patologia Clínica da Escola de Veterinária e Zootecnia da 
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Universidade Federal de Goiás. Os cortes foram submetidos à coloração HE (Hematoxilina-

Eosina) e PAS (ácido periódico de Schiff). 

A análise das lâminas histopatológicas verificou a presença e a intensidade de 

características no tecido, como infiltrados inflamatórios, formação de microabscessos, 

hiperceratose e paraceratose. Além da presença ou ausência de fungo na forma de levedura, hifa 

ou pseudo-hifa. 

4.7. Análise estatística 

 

Para análise estatística, utilizamos ANOVA. Os dados foram considerados significativos 

quando p < 0,05. O teste t student foi utilizado para determinar diferenças entre dois grupos de 

amostras. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hematoxilina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eosina
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Concentração inibitória mínima de tiossemicarbazida, tiossemicarbazida canfeno, 

canfeno e nanopartícula de tiossemicarbazida em C. albicans 

 

Para analisar o potencial antifúngico de TSC, TSC-C e nanoTSC, foram realizados ensaios 

para determinação da CIM, nos quais diluições seriadas dos compostos foram preparadas e 

incubadas com C. albicans. Nesses ensaios, TSC inibiu o crescimento de C. albicans na 

concentração de 125 µg/mL (1,37 mM), que corresponde ao valor de CIM. Já nos ensaios para 

determinação do potencial antifúngico de TSC-C, a CIM encontrada foi de 3,91 µg/mL (0,02 mM) 

(Tabela 4).    

 

Tabela 4: Compostos testados e valores de CIM, CFM e citotoxidade encontrados. 

 

Com o objetivo de certificar que o potencial de inibição do crescimento de C. albicans se 

deu pela associação entre TSC e canfeno, realizamos ensaios de diluição em placa do composto 

canfeno em contato com C. albicans. Nesse ensaio observamos que o canfeno não foi capaz de 

inibir o crescimento do fungo, mesmo em concentrações de 500 μg/mL.  

A figura 10 mostra a viabilidade celular de C. albicans, num período de 48 h em contato 

com diferentes concentrações dos compostos testados, TSC, TSC-C e canfeno. Foi observado 

inibição de aproximadamente 50% do fungo na concentração de 62,50 µg/mL (0,68 mM) e de 

aproximadamente 97% em 125 µg/mL (1,37 mM) de TSC, enquanto que TSC-C inibiu 

aproximadamente 100% do fungo na concentração de 3,91 µg/mL (0,02 mM) e a CI50 foi atingida 

na concentração de 1,95 µg/mL (0,01 mM). No entanto, o canfeno não foi capaz de diminuir a 

viabilidade celular de C. albicans.  

Composto CIM  CFM Citotoxidade 100% 

TSC 1,37 mM (125 µg/mL) >5,47 mM (500 µg/mL) >10,94 mM (1000 µg/mL) (Borba, 2015) 

TSC – C 0,02 mM (3,91 µg/mL) 2,20 mM (500 µg/mL) 1,10 mM (250 µg/mL) (Silva et al., 2015) 

NanoTSC 0,27 mM  (25 µg/mL) 0,55 mM  (50 µg/mL) > 4,38 mM (400 µg/mL) 
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Nos ensaios realizados, as concentrações de TSC, TSC-C e canfeno referentes à CIM e CI50 

apresentaram diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao controle positivo 

(cultura de C. albicans). 

 

 

Figura 10: Viabilidade celular de C. albicans num período de 48 h em contato com 

diferentes concentrações de TSC, TSC-C e canfeno. A quantidade de células viáveis foi expressa 

em porcentagem em relação ao controle positivo (cultura de C. albicans na ausência de TSC, TSC-

C e nanoTSC), sendo que os valores expressam média + DP. 

 

NanoTSC também foi avaliada quanto ao potencial antifúngico; a CIM encontrada foi de 

25 µg/mL (0,27 mM) (Tabela 4). A figura 11 mostra a viabilidade celular do fungo na presença de 

nanoTSC. A CI50 foi atingida na concentração de 3,13 μg/mL (0,03 mM). As concentrações de 

nanoTSC referentes à CIM e CI50 apresentaram diferença estatisticamente significativa (p<0,05) 

em relação ao controle positivo (cultura de C. albicans). 
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Figura 11: Viabilidade celular de C. albicans num período de 48 h em contato com 

diferentes concentrações de nanoTSC. A quantidade de células viáveis foi expressa em 

porcentagem em relação ao controle positivo (cultura de C. albicans na ausência de TSC, TSC-C 

e nanoTSC), sendo que os valores expressam média + DP. 

 

A atuação de nanopartículas de quitosana vazias sobre o fungo também foi avaliada. Na 

maior concentração testada, 200 µg/mL, as leituras de absorbâncias observadas foram próximas às 

do controle positivo (cultura de C. albicans) e, não apresentaram diferença estatisticamente 

significativa em relação ao controle positivo (Figura 12). 

 

Figura 12: Leitura de absorbância do ensaio de CIM de nanopartícula vazia. Os valores 

expressam média + DP. * Diferença estatisticamente significativa em relação ao controle positivo 

(cultura de C. albicans na ausência de TSC, TSC-C e nanoTSC) (p<0,05). 
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5.2. Concentração fungicida mínima 

 

Com o objetivo de avaliar se os compostos, TSC, TSC-C e nanoTSC são fungicidas ou 

fungistáticos, analisou-se a CFM. A CFM foi determinada a partir da observação do crescimento 

do fungo em placas que continham ágar Sabouraud dextrose. O fungo no meio contendo TSC 

apresentou crescimento, ainda que mínimo, na concentração de 500 µg/mL (5,47 mM). Assim, 

seria necessária uma concentração maior que 500 µg/mL para impedir completamente o 

crescimento do fungo (Figura 13). Para TSC-C a CFM foi de 500 µg/mL (2,20 mM) (Figura 14). 

Para nanoTSC, a CFM foi de 50 µg/mL (0,55 mM) (Figura 15). Considerando esses resultados, os 

compostos mostram caráter fungistático. 
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Figura 13: Concentração fungicida mínima de TSC para C. albicans. O crescimento do 

fungo foi avaliado na presença de 125, 250 e 500 µg/mL de TSC. O controle positivo foi a cultura 

de C. albicans na ausência de TSC, TSC-C e nanoTSC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        



51 

 

C
o

n
tr

o
le

  

5
0

0
 µ

g
/m

L
 

2
5

0
 µ

g
/m

L
 

1
2

5
 µ

g
/m

L
 

6
2

,5
0
 µ

g
/m

L
 

3
1

,2
5
 µ

g
/m

L
 

1
5

,6
2
 µ

g
/m

L
 

7
,8

1
 µ

g
/m

L
 

3
,9

1
 µ

g
/m

L
 

  

 

 
 

      

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 14: Concentração fungicida mínima de TSC-C para C. albicans. O crescimento do 

fungo foi avaliado na presença de 3,91, 7,81, 15,62, 31,25, 62,50, 125, 250 e 500 µg/mL de TSC-

C. O controle positivo foi a cultura de C. albicans na ausência de TSC, TSC-C e nanoTSC. 
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Figura 15: Concentração fungicida mínima de nanoTSC para C. albicans. O crescimento 

do fungo foi avaliado na presença de 25, 50, 100 e 200 µg/mL de nanoTSC. O controle positivo 

foi a cultura de C. albicans na ausência de TSC, TSC-C e nanoTSC. 

 

 

5.3. Ensaios de citotoxicidade e índice de seletividade de tiossemicarbazida, 

tiossemicarbazida canfeno e nanopartícula de tiossemicarbazida 

 

Com o objetivo de determinar quais as concentrações citotóxicas (CC) de nanoTSC e 

nanopartículas vazias, foram realizados ensaios de citotoxicidade em células de fibroblastos de 

camundongos para diferentes concentrações dos compostos. Os demais compostos, TSC e TSC-C, 

já foram previamente testados quanto à toxicidade (Tabela 4) (Borba, 2015; Silva et al., 2015). A 
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concentração de 400 µg/mL (4,38 mM) de nanoTSC foi capaz de impedir o crescimento de 

aproximadamente 50% dos fibroblastos (CC50) num período de 48 h (Figura 16). Entre as 

concentrações testadas, 400 µg/mL a 3,13 µg/mL, não foi encontrada a concentração capaz de 

impedir 100% do crescimento. A CC50 apresentou diferença estatisticamente significativa (p<0,05) 

em relação ao controle positivo (cultura de fibroblastos na ausência de nanoTSC e nanopartículas 

vazias). 

 

 

Figura16: Viabilidade celular de fibroblastos num período de 48 h em contato com 

diferentes concentrações de nanoTSC. A quantidade de células viáveis foi expressa em 

porcentagem em relação ao controle positivo (cultura de fibroblastos na ausência de nanoTSC e 

nanopartículas vazias), sendo que os valores expressam média + DP. 

 

As nanopartículas vazias também foram testadas quanto à citotoxicidade em fibroblastos 

de camundongos. As concentrações testadas foram de 400 µg/mL a 3,13 µg/mL (Figura 17). Em 

todas as concentrações testadas não foi observado toxicidade celular, sendo que os resultados foram 

semelhantes ao controle positivo (cultura de fibroblastos na ausência de nanoTSC e nanopartículas 

vazias). Portanto, na análise estatística para nanopartículas vazias, não foi observado diferença 

estatisticamente significativa em relação ao controle positivo (p<0,05).  
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Figura 17: Viabilidade celular de fibroblastos num período de 48 h em contato com 

diferentes concentrações de nanopartículas vazias. A quantidade de células viáveis foi expressa em 

porcentagem em relação ao controle positivo (cultura de fibroblastos na ausência de nanoTSC e 

nanopartículas vazias), sendo que os valores expressam média + DP. 

 

No desenvolvimento de fármacos antifúngicos é importante, além da eficácia, analisar a 

segurança dos compostos para o organismo (Ashley et al., 2006). Sendo assim, foi calculado o IS 

para TSC, TSC-C e nanoTSC, considerando que o IS foi significante quando maior que 10 (Silva 

et al., 2014). O IS de TSC, nanoTSC e TSC-C foram 32, 127,80 e 64,10, respectivamente (Tabela 

5).  

 

Tabela 5: Valores de CC50, CI50 e IS de TSC, TSC-C e nanoTSC. 

Composto CC50 (µg/mL) CI50 (µg/mL) IS 

TSC 2000 (Borba, 2015) 62,50 32 

TSC-C 125 (Silva et al., 2015) 1,95 64,10 

NanoTSC 400 3,13 127,80 
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5.4. Ensaio de suscetibilidade in vivo de C. albicans 

 

5.4.1. Confirmação da infecção 

 

Com o objetivo de confirmar a infecção pelo fungo, após 48 h da infecção dos 

camundongos, antes de começar o tratamento, foi realizado uma lavagem vaginal com 20 µL de 

PBS 1X. A lavagem foi transferida para placas contendo ágar sabouraud dextrose, que foram 

incubadas a 37°C por 48 h. Após esse período, observamos um crescimento significativo do fungo 

nas placas, confirmando assim, o estabelecimento da infecção (Figura 18). 

 

                         

 

Figura 18: Cultura da lavagem vaginal dos camundongos para confirmação da infecção. 

A: Grupo de camundongos tratados com TSC; B: Grupo de camundongos tratados com TSC-C; C: 

Grupo de camundongos tratados com nanoTSC; D: Grupo de camundongos tratados com 

nanopartícula vazia; E: Grupo de camundongos tratados com PBS 1X; F: Grupo de camundongos 

tratados com miconazol; G: Grupo de camundongos tratados com óleo de macadâmia. 

 

 

 

                                       

  A   B   C 

  D   E   F 

  G 
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5.4.2.  Recuperação da carga fúngica 

 

Com a finalidade de analisar a carga fúngica obtida após os 7 dias de tratamentos, o tecido 

vaginal macerado foi cultivado em placas de ágar dextrose sabouraud por 48 h a 37°C. Após esse 

período, as UFC foram contadas e os resultados analisados. 

A partir das médias das contagens de UFC, sugere-se que os compostos testados (TSC, 

TSC-C e nanoTSC) foram capazes de inibir o crescimento de C. albicans quando comparados com 

o controle positivo, grupo infectado e tratado com PBS 1X (Figura 19) (Tabela 6), embora, de 

acordo com a análise estatística ANOVA, os tratamentos não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05). Esse fato ocorreu devido às variações de carga fúngica 

existente entre os camundongos de um mesmo grupo, que determina um desvio padrão alto, sendo 

necessária análise histopatológica para confirmação dos resultados.  

 

 

Figura 19: Contagem de UFC/g de tecido vaginal macerado, que foi cultivado em placas 

contendo meio ágar sabouraud por 48 h a 37°C. Os valores expressam média + DP dos 5 

camundongos utilizados por grupo de tratamento. 
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Tabela 6: Média de unidades formadoras de colônia por grupo de tratamento. 

 

O grupo não infectado foi utilizado como controle e não apresentou crescimento do fungo 

C. albicans. Em adição, o grupo tratado com miconazol também foi utilizado como controle e não 

apresentou crescimento significativo do fungo. O crescimento de UFC observadas nesse grupo foi 

menor do que o encontrado nos grupos tratados com os compostos em teste. 

As médias de UFC analisadas sugerem que TSC-C foi mais eficiente em inibir o 

crescimento in vivo de C. albicans do que TSC e nanoTSC. Já comparando a carga fúngica 

observada nos grupos tratados com TSC e nanoTSC, percebe-se que o tratamento com nanoTSC 

foi semelhante ao de TSC, que apresentou carga fúngica um pouco maior que nanoTSC. 

Nanopartículas vazias também foram testadas quanto à capacidade de inibição de 

crescimento do fungo in vivo. Os resultados obtidos confirmaram o que foi observado nos ensaios 

in vitro, nos quais as nanopartículas vazias, nas concentrações utilizadas no tratamento, não foram 

eficientes em inibir o crescimento do fungo. Assim, ficou demonstrado que o processo de inibição 

ocorreu devido ao composto TSC e não às nanopartículas. 

Devido à hidrofobicidade de TSC-C, o composto foi diluído em óleo de macadâmia. Sendo 

assim, o óleo foi utilizado como controle, compondo o grupo infectado e tratado com óleo de 

macadâmia. De acordo com as UFC encontradas, pode-se perceber que a capacidade de inibição 

de crescimento do fungo foi devido ao TSC-C e não ao óleo de macadâmia, pois o grupo tratado 

com o óleo apresentou maior média de UFC do que o grupo tratado com TSC-canfeno. 

 

 

Grupos de tratamento UFC/g de tecido x103 Desvio padrão 

Não infectado 0 0 

Infectado e tratado com PBS 9,52 2,85 

Infectado e tratado com miconazol 0,01 0,02 

Infectado e tratado com nanopartícula vazia 7,14 9,01 

Infectado e tratado com óleo de macadâmia 6,66 3,81 

Infectado e tratado com TSC 4,08 2,70 

Infectado e tratado com TSC-C 2,23 4,82 

Infectado e tratado com nanoTSC 3,42 4,98 
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5.4.3. Exame histopatológico 

 

As amostras de vagina coletadas por meio de biópsia foram encaminhadas para o exame 

histopatológico com o objetivo de analisar o processo de infecção no epitélio vaginal. Para tanto, 

os cortes foram submetidos à coloração por HE e PAS. Os cortes foram analisados e classificados 

de acordo com a intensidade (acentuada, moderada e leve) da inflamação e formação de 

microabscessos, bem como a presença de hiperceratose e paraceratose (Azeiz et al., 2013). 

Verificou-se também a presença ou ausência do fungo na forma de levedura, hifa ou pseudo-hifa 

(Tabela 7). No entanto, a observação de leveduras, hifas e pseudo-hifas foi rara, mesmo nos grupos 

que apresentaram alta média de UFC.  

 

Tabela 7: Principais características histopatológicas encontradas no epitélio vaginal. 

Grupos Hiperceratose Paraceratose Inflamação Microabscessos Presença de C. 

albicans 

Não infectado X - - - - 

Infectado e tratado com 

PBS 1X 

X - Acentuada Acentuada Hifas 

Infectado e tratado com 

nanopartícula vazia 

X - Acentuada Acentuada Hifas 

Infectado e tratado com 

óleo de macadâmia 

X - Acentuada Acentuada Pseudo-hifas 

Infectado e tratado com 

miconazol creme 2% 

X - Acentuada Acentuada - 

Infectado e tratado com 

TSC 

X - Leve a 

moderada 

Leve a 

moderada 

Pseudo-hifa 

Infectado e tratado com 

TSC-C 

X - Leve Leve - 

Infectado e tratado com 

nanoTSC 

X - Leve a 

moderada 

Leve a 

moderada 

Levedura 

 

A análise histopatológica mostrou que os animais não infectados apresentaram epitélio 

vaginal sem alterações ou presença de tecido inflamatório, verificando-se apenas o epitélio 

escamoso estratificado devido à administração do estrogênio (Figura 20).  
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Figura 20: Secção do epitélio vaginal de fêmeas de camundongos não infectadas. A: Secção corada 

com HE (aumento 400x); B: Secção corada com PAS (aumento 400x). 
 

Todos os tecidos analisados apresentaram hiperceratose. Nos animais infectados e tratados 

com PBS 1X (controle positivo), o epitélio vaginal mostrou intensidade acentuada de infiltrados 

inflamatórios, com intensa formação de microabscessos (Figura 21A). Nesse grupo também foi 

observado a formação de hifas no tecido vaginal (Figura 21B).  

Figura 21: Secção do epitélio vaginal de fêmeas de camundongos infectadas e tratadas com 

PBS 1X. A: fêmeas apresentando formação de infiltrado inflamatório e microabscessos (seta); 

coloração HE (aumento 400x); B: fêmeas apresentando formação de hifas (seta); coloração PAS 

(aumento 1000x). 

 

  

  

B 
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No grupo controle infectado e tratado com nanopartículas vazias foi observado epitélio 

vaginal alterado, mostrando intensidade acentuada de infiltrados inflamatórios, formação de 

microabscessos e presença de hifa (Figura 22A e 22B).  

Figura 22: Secção do epitélio vaginal de fêmeas de camundongos infectadas e tratadas com 

nanopartículas vazias. A: fêmeas apresentando formação de infiltrado inflamatório e 

microabscessos (seta); coloração HE (aumento 400x); B: fêmeas apresentando formação de hifa 

(seta); coloração PAS (aumento 1000x); 

 

Nos animais tratados com óleo de macadâmia a presença de infiltrados inflamatórios e de 

microabscessos permanece marcante, além de ser observada pseudo-hifa no tecido vaginal (Figura 

23A e 23B). As fêmeas tratadas com creme comercial miconazol 2% mostraram epitélio vaginal 

bastante danificado com intensidade acentuada de infiltrados inflamatórios e formação de 

microabscessos (Figura 23C). No entanto, nas lâminas coradas com PAS desse grupo não foi    

observada presença do fungo na forma de levedura, pseudo-hifa ou hifa (Figura 23D).  

 

A B 
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Figura 23: Secção do epitélio vaginal de fêmeas de camundongos infectadas. A: fêmeas tratadas 

com óleo de macadâmia apresentando formação de infiltrado inflamatório e microabscessos (seta); 

coloração HE (aumento 400x); B: fêmeas tratadas com óleo de macadâmia apresentando formação 

de pseudo-hifa (seta); coloração PAS (aumento 400x); C: fêmeas tratadas com miconazol creme 

2% apresentando formação microabscessos (seta) e infiltrados inflamatórios; coloração HE 

(aumento 400x); D: fêmeas tratadas com miconazol creme 2%  mostrando ausência de fungo e 

formação de microabscessos (seta); coloração PAS (aumento 400x). 

 

Nos grupos tratados com TSC observamos uma redução do processo de infecção em 

comparação com o epitélio vaginal do controle positivo. A intensidade formação de infiltrados 

inflamatórios e microabscessos encontrada foi de leve a moderada (Figura 24A). Na lâmina de PAS 

observou-se a formação de pseudo-hifa (Figura 24B). Já nos animais tratados com TSC-C, o 
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processo de infecção foi considerado leve, em comparação com o controle positivo, uma vez que, 

foram observados poucos infiltrados inflamatórios e microabscessos no epitélio vaginal (Figura 

24C). Nesse grupo, os epitélios apresentaram características semelhantes aos dos animais não 

infectados e não foi observado leveduras, hifas ou pseudo-hifas (Figura 24D).  

 

 

Figura 24: Secção do epitélio vaginal de fêmeas de camundongos infectadas e tratadas com TSC 

e TSC-C. A: fêmeas tratadas com TSC apresentando formação de infiltrado inflamatório e 

microabscessos (seta) de intensidade leve a moderada; coloração HE (aumento 400x); B: fêmeas 

tratadas com TSC apresentando formação de pseudo-hifa (seta); coloração PAS (aumento 400x); 

C: fêmeas tratadas com TSC-C apresentando leve formação de infiltrado inflamatório e 

microabscessos; coloração HE (aumento 400x); D: fêmeas tratadas com TSC-C apresentando 

ausência de fungo; coloração PAS (aumento 400x). 
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No epitélio vaginal das fêmeas tratadas com nanoTSC, observou-se um processo de 

infecção com intensidade variando de leve a moderada, no qual o tecido apresentou infiltrados 

inflamatórios, formação de microabscessos e levedura de C. albicans (Figura 25A e 25B). 

 

 

Figura 25: Secção do epitélio vaginal de fêmeas de camundongos infectadas e tratadas com 

nanoTSC. A: fêmeas apresentando formação de infiltrado inflamatório e microabscessos (seta) de 

intensidade leve a moderada; coloração HE (aumento 400x); B: fêmeas apresentando levedura 

(seta); coloração PAS (aumento 1000x). 
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6. DISCUSSÃO 

 

Candidíases representam um problema de saúde pública, pois se enquadram entre as 

principais infecções fúngicas que acometem pessoas mundialmente (Ruangritchankul et al., 2015), 

sendo a candidíase vulvovaginal a forma clínica que afeta milhões de mulheres todos os anos 

(Alfouzan et al., 2015; Galle & Mendes-Giannini, 2004). A relevância das candidíases está na 

frequência em que ocorrem e nos inúmeros casos de recorrência (Andrioli et al., 2009; Foxman et 

al., 2013).  

O  tratamento é restrito a três tipos principais de agentes antifúngicos: azóis, polienos e 

equinocandinas (Nett & Andes, 2015). Esse fato impulsiona os estudos na busca por novos 

antifúngicos que apresentem eficiência no combate ao fungo e com pouca ou nenhuma toxicidade 

ao paciente (Lepak & Andes, 2014).  

Nesse âmbito, a TSC e seus derivados apresentam-se como alvos de estudos, pois são 

compostos considerados com atividade antifúngica de baixa toxicidade celular (Borba, 2015; Silva 

et al., 2015) e atividade antitumoral, anti-inflamatória e antibacteriana (Salgın-Göksen et al., 2007; 

Siwek et al., 2013). 

Uma maneira de potencializar o efeito de antifúngicos, como a TSC, é o uso da 

nanotecnologia, que pode melhorar a biodisponibilidade de um composto melhorando a eficiência 

de atuação contra um micro-organismo patogênico (Melkoumov et al., 2013). Em casos de 

candidíase vulvovaginal, o uso de nanopartículas pode determinar uma maior eficácia no 

tratamento, pois mesmo que a vagina apresente uma boa permeabilidade para uma série de 

compostos, a presença de fluido vaginal e outros fatores fisiológicos podem dificultar a absorção 

dos compostos (Valenta, 2005).  

No teste de sensibilidade in vitro para avaliar a CIM dos compostos TSC, TSC-C e 

nanoTSC frente a C. albicans, observou-se que esses compostos se mostraram eficientes, uma vez 

que foram capazes de inibir o crescimento do fungo em concentrações de 1,37 mM para TSC, 0,02 

mM para TSC-C e 0,27 mM para nanoTSC. Na avaliação do potencial antifúngico in vitro de TSC, 

a CI50 do composto foi determinada em 62,50 µg/mL (0,68 mM). Esses valores foram compatíveis 

com os achados de Borba (2015), que ao estudar as ações dos mesmos compostos em P. 

brasiliensis, encontrou concentrações com valores semelhantes, no qual TSC apresentou atividade 

antifúngica em valores de CIM de 1,37 mM e CI50, de 0,34 mM. Nesse contexto, Siwek et al. (2012) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nett%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26739608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andes%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26739608
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também acharam resultados compatíves, uma vez que, ao analisar derivados de TSC, 4-

arylthiosemicarbazidas, observaram que esses compostos tinham efeito antifúngico em linhagens 

de C. albicans e C. parapsilosis com valores de CIM variando de 25 µg/mL a 400 µg/mL.  

Em ensaios da atividade antifúngica, o composto canfeno não mostrou potencial de inibição 

sobre C. albicans quando estava submetido a concentrações variando de 500 µg/mL a 0,24 µg/mL. 

Por outro lado, a associação do canfeno com o composto TSC resultou no aumento da atividade 

antifúngica quando comparada com TSC sem canfeno. Nos ensaios, TSC-C apresentou valor de 

CIM de 3,91 µg/mL (0,02 mM), os quais são menores do que o observado para TSC. Resultados 

semelhantes foram observados por Yamaguchi et al., (2009), onde TSC-C mostrou um efeito 

antifúngico melhor sobre o fungo T. mentagrophytes com CIM de 55 µmol/L, enquanto TSC 

apresentou CIM de 548 µmol/L.   

A melhora do potencial antifúngico de TSC-C, em relação à TSC, pode ser em 

consequência à característica hidrofóbica do canfeno, que ao ser associado à TSC permite que essa 

molécula aumente sua hidrofobicidade (Yamaguchi et al., 2009). A superfície hidrofóbica de 

compostos já foi relacionada como um fator importante na interação com o fungo, estimulando sua 

atividade antifúngica (Maccioni et al., 2002; Peng et al., 2005). 

Os ensaios com TSC em nanopartículas, que ao ser avaliada quanto à atividade antifúngica, 

mostraram que nanoTSC foi eficiente em inibir o crescimento de C. albicans com CIM de 25 

µg/mL (0,27 mM). Os valores observados mostraram que nanoTSC melhorou a atividade 

antifúngica in vitro de TSC.  Bian et al. (2013) prepararam nanopartículas de PLGA carregadas 

com itraconazol com formulação para administração intravenosa. As características 

farmacocinéticas das nanopartículas de itraconazol foram investigadas através de estudos 

utilizando ratos como modelo animal e foram comparadas com a antiga formulação intravenosa de 

Sporanox, mostrando que as nanopartículas de itraconazol apresentaram boa biodisponibilidade. 

Além do itraconazol, a anfotericina também tem sido testada em sistemas de liberação 

utilizando nanopartículas, pois embora seja um antifúngico eficiente, apresenta toxicidade celular 

e baixa solubilidade. Nanopartículas de PLGA e nanosuspensões foram desenvolvidas com 

anfotericina B e testadas em modelos in vitro e in vivo. Os resultados observados mostraram que 

as nanopartículas e as nanosuspensões de anfotericina B foram mais eficientes na inibição in vitro 

de organismos como, C. albicans, A. fumigatus, T. rubrum e Leishmania infantum do que 

formulações comerciais de anfotericina, em concentrações variando de 0,04 µg/mL a 0,48 µg/mL. 
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A eficiência dos ensaios in vitro foi observada também no modelo in vivo para A. fumigatus (Van 

de Ven et al., 2012). 

As nanopartículas de quitosana foram utilizadas como controle para teste de atividade 

antifúngica de nanoTSC, sendo que em concentrações de 200 µg/mL, as nanopartículas de 

quitosana não foram capazes de inibir o crescimento de C. albicans. Em outro estudo utilizando 

nanopartículas de quitosana foram necessárias concentrações maiores que 200 µg/mL para que 

houvesse inibição de crescimento de alguns fungos patogênicos, entre eles, C. albicans (Ing et al., 

2012). 

Além da CIM pesquisada, os compostos TSC, TSC-C e nanoTSC foram avaliados quanto 

à CFM, fator relevante no desenvolvimento de fármacos e como escolha terapêutica em 

imunossuprimidos (Ashley et al., 2006). A CFM encontrada para TSC-C e nanoTSC foi de 500 

µg/mL e 50µg/mL, respectivamente. Para o composto TSC não foi encontrado valor de CFM, já 

que a maior concentração testada foi de 500 µg/mL. A redução do valor de CFM para nanoTSC 

pode ser devido à propriedade de liberação controlada da TSC pelas nanopartículas, que permite 

um período maior de contato entre o composto e o fungo (Mishra, et al., 2013). Essa característica 

pode justificar também o valor de CIM determinado para nanoTSC, que foi menor que o encontrado 

para TSC. 

Além da atividade antifúngica, a toxicidade de um fármaco deve ser avaliada com o 

objetivo de conhecer os efeitos dos agentes em estudo sobre as células de mamíferos (Scorzoni et 

al., 2016). Segundo o trabalho de Borba (2015), não foi encontrado uma concentração de TSC 

tóxica para fibroblastos de camundongos, sendo que a maior concentração testada foi de 3000 

µg/mL (32,82 mM). Esses dados observados são favoráveis, uma vez que a CIM observada nos 

testes com P. brasiliensis foi de 125 µg/mL (1,37 mM). Os mesmos valores foram observados nos 

ensaios realizados com C. albicans.  

Silva et al. (2015) determinaram que a citotoxicidade de TSC-C é 250 µg/mL (1,10 mM). 

De acordo com os valores obtidos nesses testes, TSC-C não é tóxica à célula, uma vez que, a CIM 

(3,91 µg/mL) encontrada para esse composto foi bem abaixo da concentração citotóxica obtida, 

viabilizando a sua utilização nessa concentração.  

NanoTSC e nanopartículas vazias também foram avaliadas quanto à toxicidade celular em 

fibroblastos de camundongos. Foram testadas concentrações desses compostos variando de 400 

µg/mL a 3,13 µg/mL. Tanto para nanoTSC quanto para nanopartícula vazia não foi encontrada 
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uma concentração capaz de eliminar 100% das células dos fibroblastos. Os valores observados 

nesses ensaios não condizem com a atividade de nanopartículas observadas em estudos como o de 

Casa et al. (2015) que ao avaliarem a atividade citotóxica de nanopartículas de anfotericina, 

observaram que a anfotericina em nanopartícula era quase não hemolítica (menos de 8%), porém 

a anfotericina comercial apresentou quase 80% de atividade hemolítica. Sendo assim, são 

necessários estudos mais detalhados da associação de TSC com nanopartículas de quitosana e de 

como essa associação pode alterar a toxicidade celular. 

No processo de desenvolvimento de fármacos é necessário que haja um equilíbrio entre a 

eficácia terapêutica e a segurança do fármaco. Nesse sentido, o cálculo do IS, que é a razão entre a 

concentração do composto capaz de gerar toxicidade celular e a concentração de eficiência 

terapêutica, é um critério importante para análise de um candidato a fármaco, sendo que quanto 

maior o IS, maior a segurança de um composto (Muller & Milton, 2012, Bagla et al., 2014). O IS 

para TSC, TSC-C e nanoTSC foi calculado e considerado significante quando maior que 10 (Silva 

et al., 2014; Vicente et al., 2009; Villar et al., 2008). A tabela 5 mostra que os IS para TSC, 

nanoTSC e TSC-C foram de 32, 127,80 e 64,10, respectivamente. De acordo com o parâmetro 

adotado para significância do IS, os resultados obtidos são considerados favoráveis, visto que todos 

os compostos apresentaram valores maiores que 10. 

Os modelos murinos são frequentemente utilizados em diversos estudos envolvendo C. 

albicans, com o objetivo de analisar a patologia dos diversos tipos de candidíase, assim como 

avaliar a ação de compostos com potencial antifúngico (Clancy et al., 2009; Elizondo-Zertuche et 

al., 2013). Para modelos de candidíase vaginal faz-se necessária a administração de doses semanais 

de estradiol, as quais manterão um estado de pseudo-estro, o qual é eficiente na manutenção da 

infecção até o final do experimento (Yano & Fidel, 2011). A administração do hormônio é 

importante, pois o fungo não faz parte da microbiota desses animais. Dessa maneira, após a 

administração do hormônio, fêmeas de camundongos foram infectadas com C. albicans e depois 

de 48 h de infecção, antes do início dos tratamentos, foi realizada uma lavagem vaginal, o que 

confirmou o processo de infecção. 

Os resultados obtidos a partir da maceração do tecido vaginal realizada após o tratamento, 

sugerem que os compostos testados (TSC, TSC-C e nanoTSC) foram eficientes em diminuir a carga 

fúngica em comparação com o controle positivo. Dados semelhantes foram encontrados por 

Elizondo-Zertuche et al. (2015), que em análises do potencial antifúngico in vivo de ravuconazol 
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sobre C. albicans, observaram uma diminuição da carga fúngica, em comparação com o controle 

positivo.  

Mesmo com a redução da carga fúngica nos ensaios com TSC, TSC-C e nanoTSC, de 

acordo com a análise estatística ANOVA, não houve diferença estatisticamente significativa entre 

os tratamentos devido às diferenças entre as cargas fúngicas encontradas entre camundongos de 

um mesmo grupo. Isso pode ocorrer frequentemente, pois em tratamentos com modelos animais, 

as condições ambientais são relativamente diferentes das observadas na vagina humana, como por 

exemplo o pH vaginal, que é ácido na mulher (4 - 4,5) e neutro em fêmeas de camundongo (7 - 9) 

(Fidel & Sobel, 1999). Além disso, há estudos que mostram que as diferenças de cargas fúngicas 

encontradas entre camundongos, que receberam o mesmo inóculo, pode ser também explicada 

pelos diferentes níveis de adesão do fungo ao epitélio vaginal (Yano et al., 2010). 

Dessa maneira, as médias de UFC dos grupos de tratamento, sugerem que TSC-C foi o 

composto mais eficiente em inibir o crescimento do fungo in vivo. Esse resultado reforçou aqueles 

observados in vitro, onde a associação do canfeno com a TSC foi provavelmente o fator 

responsável pela maior capacidade de inibição do crescimento do fungo. Por outro lado, nanoTSC 

foi capaz de inibir o crescimento de um número maior de células fúngicas do que TSC. Porém, 

menos do que o esperado, se comparado com os resultados in vitro, nos quais nanoTSC mostrou 

maior eficiência em inibir o crescimento de C. albicans. Isso poderia ser explicado pelo fato de que 

TSC é um composto hidrossolúvel, sendo assim, facilmente dissolvido nos fluídos aquosos 

presentes nas mucosas, determinando uma boa biodisponibilidade desse composto, o que é também 

uma das características das nanopartículas (Pal et al., 2011). No entanto, é importante ressaltar que 

deve existir um balanço entre o caráter hidrofílico e hidrofóbico de um composto, uma vez que, se 

o composto for muito hidrofílico pode permanecer dissolvido nos fluidos aquosos e não atravessar 

as membranas celulares. Se for muito hidrofóbico, o composto pode se acumular nas membranas, 

comprometendo a biodisponibilidade e podendo provocar episódios de citotoxicidade (Pereira, 

2007).  

De acordo com Zhang et al. (2013), a avaliação do processo de infecção através da 

contagem de colônias em modelos experimentais in vivo é relativamente difícil, fazendo-se 

necessária a análise histopatológica para uma avaliação mais efetiva da infecção por C. albicans, 

sendo que essa análise fornece uma visão mais ampliada dos danos causados ao epitélio vaginal.  
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Yano et al. (2010), afirmam que a infecção por C. albicans causa formação de exsudatos 

inflamatórios com dominância de neutrófilos. Além disso, a histologia pode revelar hiperceratose 

e esfoliação da camada córnea (Taschdjian et al., 1960). Nesse sentido, durante a análise 

histopatológica realizada nesse estudo verificou-se a presença e a intensidade dessas características. 

Nos camundongos não infectados não foi observada nenhuma irregularidade no epitélio vaginal, 

que determinasse um processo inflamatório ou presença de fungo. Porém nos controles infectados 

e tratados com PBS 1X, nanopartícula vazia e óleo de macadâmia foi observado formação de 

infiltrados inflamatórios e microabscessos de intensidade acentuada, mostrando que o processo de 

infecção causou danos marcantes ao epitélio vaginal. Em adição, nota-se a presença de fungo sob 

as formas de hifa e pseudo-hifa nas lâminas coradas com PAS. Nas fêmeas tratadas com miconazol 

2% não foi observada a presença de fungo nas lâminas, porém verificou-se que o epitélio vaginal 

do grupo apresentou uma intensidade acentuada de infiltrados inflamatórios e microabscessos. Isso 

pode ter ocorrido devido a uma reação de toxicidade do antifúngico, sendo que nos ensaios in vivo 

de Azeiz et al. (2013), o miconazol também provocou danos ao tecido e formação de infiltrados 

inflamatórios. 

A análise das lâminas histopatológicas de TSC, TSC-C e nanoTSC embasaram os 

resultados obtidos na contagem de UFC, a partir da maceração dos tecidos vaginais de 

camundongos. TSC e nanoTSC mostraram padrões semelhantes de lesões no epitélio. No entanto, 

as lâminas das fêmeas tratadas com TSC-C mostraram um epitélio vaginal mais conservado e 

poucos infiltrados inflamatórios e microabscessos, indicando que o tratamento foi mais eficiente. 

Martinez et al., (2001), em seus estudos envolvendo testes com compostos antifúngicos, mostram 

que um bom tratamento está relacionado com a redução no processo de inflamação e ausência do 

fungo no epitélio vaginal. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 Nos testes in vitro para determinação da CIM, TSC-C mostrou melhor potencial 

antifúngico que TSC e nanoTSC contra o isolado ATCC 28367 de C. albicans. 

 Os valores de CIM encontrados para os compostos TSC, TSC-C e nanoTSC não 

foram tóxicos em ensaios com fibroblastos de camundongos. Os valores de IS 

confirmam esses resultados. 

 Os resultados obtidos in vivo apresentaram variações nas UFC dentro um mesmo 

grupo. Mesmo assim, foi possível perceber que TSC-C se mostrou mais eficaz em 

inibir o crescimento do fungo C. albicans do que TSC e nanoTSC. No entanto, os 

grupos tratados com os compostos TSC, TSC-C e nanoTSC apresentaram maior 

carga fúngica do que os tratados com miconazol comercial. 

 TSC-C mostrou reduzir a intensidade de danos ao epitélio vaginal se comparado 

com TSC, nanoTSC, controles positivos e tratados com o miconazol comercial. 

 TSC, nanoTSC e TSC-C apresentam características promissoras para o tratamento 

de micoses como a candidíase. 
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8. PERSPECTIVAS 

 

 

 Avaliação dos perfis farmacocinéticos de TSC, TSC-C e nanoTSC. 

 Obtenção de nanopartículas de TSC-C e avaliação do seu potencial antifúngico in 

vitro e in vivo e toxicidade celular. 

 Associar TSC e TSC-C com antifúngicos comerciais e avaliar o potencial 

antifúngico e toxicidade celular. 
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