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RESUMO 

A malária e a doença de Chagas são duas doenças parasitárias de grande 

importância em termos de morbidade e mortalidade no mundo. Entretanto, a 

quimioterapia disponível é até o momento, com algumas limitações. A nanotecnologia é 

uma estratégia nova e foi foco deste trabalho para o desenvolvimento de 

nanocarreadores adequados para o tratamento dessas duas doenças. A administração 

intravenosa de diferentes doses e tipos de nanocápsulas (NC) poliméricas de ácido poli-

(D,L)-lático (PLA), ácido poli- (D,L)-lático-co-polietilenoglicol (PLA-PEG) e ácido poli-

(D,L)-lático adsorvido com quitosana (PLAQUI) em camundongos infectados pelo 

P. berghei NK65 não induziu nenhuma diferença na sobrevida dos animais, nenhum 

efeito tóxico adicional ou alteração no curso da infecção, o que permitiu concluir que 

esses polímeros nas doses estudadas são seguros para o encapsulamento de fármacos 

antimaláricos e não possuem efeitos sobre o parasito. Foram encapsulados dois 

inibidores da síntese de fosfolípides pelo P. falciparum em NC e nanoemulsões (NE), 

albitiazolium e TE3, que estão em fase II do estudo clínico. As formulações foram 

testadas in vivo em camundongos infectados pelo P. vinckei pelas vias intraperitoneal 

(ip) e oral em diferentes doses. Foi observada redução de 37% da parasitemia no grupo 

tratado com NC-TE3 na dose 3 mg/Kg ip, mas sem aumento da sobrevida. Essas 

formulações não foram eficientes na melhoria da eficácia e da biodisponibilidade oral.  

O benzonidazol (BZ) por outro lado é o único fármaco disponibilizado no 

Brasil para o tratamento da Doença de Chagas e possui sérios efeitos adversos. Com 

objetivo de melhorar a eficácia terapêutica e diminuir os efeitos adversos do BZ foram 

desenvolvidas três formulações farmacêuticas autonanoemulsionáveis (SNEDDS) e 

uma formulação de NC polimérica de PLA carreando o BZ, elas foram caracterizadas 

quanto à distribuição de tamanho das dispersões por diferentes técnicas, espectroscopia 

de correlação de fótons (EDL), microscopia de força atômica (MFA) e fracionamento 

em campo de fluxo assimétrico (AsF4). Após contato dos SNEDDS com a água 

evidenciou-se a formação de nanoemulsões monodispersas estáveis com tamanho médio 

menor que 300 nm. O BZ associado aos SNEDDS teve sua biodisponibilidade relativa 

aumentada em 142% em relação à suspensão dos comprimidos, aumento da ASC 

(1,4 vezes), do t1/2 (7 vezes) e do tempo de residência plasmática (1,15 vezes) em 

camundongos sãos. A eficácia biológica em camundongos infectados com a cepa Y do 

T. cruzi parcialmente sensível ao BZ, indicou maior eficácia na cura de camundongos 

com um quarto das doses usuais (10 doses de 50mg/Kg). As NC de BZ não foram 

eficazes pela via IP e induziram um processo inflamatório no local da injeção que 

reduziu a sobrevida dos animais. O BZ na forma de suspensão do comprimido 

(50 mg/Kg/dia durante 20 dias) aumentou a permeabilidade intestinal de animais, 
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enquanto as SNEDDS-BZ ou brancas não induziram nenhuma alteração da 

permeabilidade intestinal no mesmo período de tratamento. No modelo de toxicidade 

aguda, as formulações com BZ (100 mg/Kg) e algumas doses de SNEDDS (10, 50 e 

100 mg/Kg) se mostraram bastante tóxicas induzindo leucopenia, anemia e alterações 

hepáticas e renais, particularmente nos camundongos machos. As formulações de 

SNEDDS-BZ se mostraram promissoras no aumento das concentrações plasmáticas do 

BZ e no aumento da eficácia com menores doses de BZ. Entretanto o regime de doses 

precisa ser melhorado para reduzir a toxicidade do fármaco associado a essas 

formulações. 
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ABSTRACT 

 The Malaria and the Chagas Disease are two parasitic diseases causing high 

morbidity and mortality worldwide. Chemotherapy is not satisfactory up to date. The 

nanotechnology is a new strategy and the focus of this work was the development of 

appropriate treatment for these two diseases using nanocarriers. Intravenous 

administration of different doses and types of polymeric nanocapsules (NC) (PLA, 

PLAPEG and PLAQUI) in Plasmodium berghei NK65-infected mice did not induce any 

difference in the survival of animals, no additional toxic effect or changing in the course 

of infection, indicating that these polymers are safe at the doses studied herein for the 

encapsulation of antimalarial drugs. Two inhibitors of the P. falciparum phospholipids 

synthesis were encapsulated in NC and NE, the albitiazolium and TE3, both are in 

phase II of the clinical study. The formulations were tested in vivo in Plasmodium 

vinckei-infected mice and 50% reduction in parasitemia in the group treated with 3 

mg/kg IP was observed, although without increasing in survival. The formulations were 

not effective in improving the efficacy and the oral bioavailability. 

 Benznidazole (BZ), on the other hand, is the only drug available in Brazil for the 

treatment of Chagas disease and shows several adverse effects. In order to improve 

therapeutic efficacy and to reduce adverse effects of BZ, three self-nanoemulsifying 

delivery systems (SNEDDS)  and a polymeric formulation of PLA NC were developed 

and characterized for its size distribution by different techniques, photon correlation 

spectroscopy (PCS), atomic force microscopy (AFM) and asymmetrical flow field-flow 

fractionation (AsF4). After the contact of SNEDDS with water monodispersed and 

stable nanoemulsions were formed with an average size lower than 300 nm. The BZ 

associated with the SNEDDS increased by 142% the relative bioavailability compared 

to the tablets, increasing also the AUC (1.4 fold), the plasma half-life 7-fold and 1.2 

fold plasma residence time in health mice. The biological efficacy in T. cruzi-infected 

mice with BZ-partially sensitive strain indicated higher efficacy of SNEDDS with a 

quarter of the usual dose (10 doses of 50mg / kg). The BZ PLA NC was not efficacious 

via IP and induced an inflammatory response at the site of injection that reduced the 

survival of the animals. The BZ-tablets (50 mg/kg/day during 20 days) increased the 

intestinal permeability of mice, while blank SNEDDS or with BZ, did not induce any 

intestinal permeability alteration in the same treatment period. In an acute toxicity 

model, BZ formulations (100 mg / kg) and SNEDDS at doses of 10, 50 and 100 mg/kg 
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are shown to be quite toxic and induced leukopenia, anemia and liver and kidney 

toxicity, particularly in male mice. SNEDDS formulations proved to be a promising 

strategy to increased BZ plasma concentrations and efficacy with lower doses of BZ. 

However, the dose regimen needs to be improved to reduce the toxicity associated with 

these drug formulations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO GERAL 

 Numerosos estudos demonstraram que a distribuição de um fármaco no 

organismo pode ser modificada pelo uso de nanocarreadores de fármacos, tais como os 

lipossomas, as nanopartículas poliméricas ou as nanopartículas lipídicas. Estes 

carreadores podem proteger o princípio ativo da degradação e/ou inativação; têm o 

potencial de melhorar a biodisponibilidade; podem aumentar a penetração celular e em 

alguns casos podem proporcionar a liberação do fármaco no sítio de ação desejado, 

minimizando os efeitos adversos das formulações farmacêuticas convencionais. Assim, 

neste trabalho o objetivo foi o desenvolvimento de sistemas carreadores nanométricos 

para serem utilizados na veiculação de fármacos para o tratamento da malária e da 

doença de Chagas que pudessem aumentar a eficácia ou reduzir a toxicidade de 

fármacos empregados nos respectivos tratamentos. 

 Nanocápsulas poliméricas sem fármaco foram avaliadas em modelo 

experimental de malária. O tipo de polímero e a dose de polímero foram avaliados em 

animais infectados experimentalmente pelo Plasmodium berghei. O albitiazolium (AZ) 

e um de seus derivados TE3, que são análogos da colina, foram encapsulados em 

nanoemulsões (NE) e nanocápulas (NC). Essas formulações encapsulando o AZ e o 

TE3 foram avaliadas in vitro e in vivo em animais infectados com o Plasmodium 

vinchey. Os nanocarreadores neste caso foram utilizados com o intuito de se tentar 

melhorar a biodisponibilidade e a estabilidade de ambos pela via oral. 

 Na tentativa de reformular o benzonidazol, foram desenvolvidas nanocápsulas 

poliméricas e sistemas nanoautoemulsionáveis (SNEDDS). Estas formulações foram 

avaliadas em camundongos Swiss infectados com a cepa Y do Trypanosoma cruzi. 

 Portanto, no capítulo 1 está descrito o efeito do tipo e da dose de diferentes 

polímeros sobre a infecção experimental da malária murina, assim como a atividade 

antimalárica de nanoformulações encapsulando o albitiazolium e um de seus pró-

fármacos. No capítulo 2 descreve o desenvolvimento de sistemas nanométricos para 

encapsulamento do benzonidazol para administração por via oral e parenteral, sendo 

avaliado o efeito biológico das formulações (Figura 1).  
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Figura 1- Fluxograma com a organizacão do trabalho. 
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CAPÍTULO 1- SISTEMAS NANOMÉTRICOS 

ENCAPSULANDO O ALBITIAZOLIUM E O SEU 

DERIVADO TE3 NO MODELO DE MALÁRIA 

EXPERIMENTAL 
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1.1. Malária  

 A Malária é uma doença causada por parasitos apicomplexos do gênero 

Plasmodium. Atualmente, cinco espécies deste gênero infectam os humanos, sendo elas 

o Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, 

Plasmodium malariae e Plasmodium knowlesi transmitidos pela picada do mosquito do 

gênero Anopheles. A malária é a doença parasitária de maior incidência no mundo, 

atingindo 104 países, com 250-500 milhões de casos clínicos e mais de 660.000 mortes 

em 2010 (Murray et al., 2012, WHO, 2012). Atualmente, cerca de 1,26 bilhões de 

pessoas (29% da população mundial) moram em áreas onde a ocorrência da doença está 

em ascensão e 400 milhões de pessoas vivem em áreas endêmicas (WHO, 2012). Na 

África prevalece os casos de infecção pelo P. falciparum, a mais perigosa das infecções 

com altas taxas de mortalidade. A ocorrência do P. vivax tem maior incidência na 

Oceania, Ásia e América do Sul, causando um enorme impacto socioeconômico nestas 

regiões (Figura 2). 

 

Figura 2- Distribuição global de malária, regiões endêmicas, áreas com baixo risco de 

transmissão e áreas sem ocorrência da doença. Fonte: WHO, Malaria report 2012. 
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No Brasil prevalecem os casos de malária causada por P. vivax (87%), com 

maior incidência no norte do país (Figura 3). Além disso, cerca de 20 % da população 

brasileira mora em áreas com alto ou baixo risco de transmissão da doença (Tabela 1). 

Nos últimos anos houve um aumento do apoio financeiro governamental e global na 

profilaxia e tratamento da malária no Brasil, sendo o recurso gasto em inseticidas, 

diagnósticos, medicamentos, investimento em recursos humanos e assistência técnica. 

Entretanto, foi observado um número grande de ocorrências da doença no ano de 2008 

(Figura 4), mostrando a necessidade de políticas públicas mais efetivas no combate à 

malária.  

 

Figura 3- Distribuição geográfica de casos de Malária no Brasil. Fonte: Secretaria de 

Vigilância em Saúde-MS. 

 O complexo ciclo de vida das cinco espécies de Plasmodium que infectam 

humanos representa um grande desafio para o controle mundial desta doença. O parasito 

pode permanecer no sangue (P. malariae) e no fígado (P. vivax e P. ovale) sem causar 

sintomas e os baixos níveis da infecção podem não ser detectados pelos métodos de 

diagnósticos usuais, facilitando a transmissão antes de iniciado o tratamento. O aumento 

da resistência dos parasitos à quimioterapia disponível (Plow, 2009) e dos mosquitos 

aos inseticidas (Kelly-Hope et al., 2008) evidenciam a necessidade de novas medidas 

para o controle da doença. Além de pesquisa de novos fármacos para o tratamento e 

métodos de diagnósticos mais sensíveis, é fundamental a atuação governamental 
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garantindo o acesso da população a um sistema de saúde de qualidade para a 

erradicação da malária. 

 

Tabela 1- Perfil Epidemiológico da Malária no Brasil 

População 2011 % 

Transmissão elevada (≥1 caso em 1000 pessoas) 4.520.000 2 

Transmissão baixa (0-1 caso em 1000 pessoas) 35.400.000 18 

Sem Malária (0 casos) 157.000.000 80 

Total 196.920.000  

Parasitos    

Plasmodium falciparum  13 

Plasmodium vivax  87 

Vetores   

Anophelis darling, aquasalis e albitarsis   

Fonte: WHO, 2012 

  Figura 4- Casos de Malária no Brasil no período de 1960-2008. Fonte: Secretaria de 

Vigilância em Saúde-MS. 
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 Neste contexto, várias áreas de pesquisa precisam ser incentivadas no sentido de 

se encontrar alternativas para erradicar a malária. Primeiramente, há a necessidade de 

aperfeiçoar o uso da terapia de combinação baseada na artemisinina (TCA) e outros 

fármacos antimaláricos atualmente disponíveis no mercado, para melhorar seus perfis 

farmacocinéticos e farmacodinâmicos e investigar a associação destes fármacos para 

evitar o uso da artemisinina em monoterapia e em doses subterapêuticas. Esta medida é 

essencial para reduzira probabilidade de aparecimento de parasitos resistentes. A 

segunda área é o descobrimento de novas substâncias antimaláricas, principalmente para 

o tratamento da malária causada pelos P. falciparum e P. vivax, das formas severas da 

doença e de novas moléculas que atuem contra as formas hepáticas do P. vivax. 

O ciclo de vida do parasito no hospedeiro humano inicia com a picada do 

mosquito e a transmissão dos esporozoítos, que migram para o fígado e invadem os 

hepatócitos. O P. vivax induz uma reprodução lenta dos esporozoítas nos hepatócitos, 

forma denominada hipnozoítos, que permanecem por meses no fígado. Os merozoítos 

são liberados dos hepatócitos e invadem as células vermelhas do sangue, onde 

permanecem relativamente inativos por aproximadamente 12-15 h, chamado estágio do 

anel. Em seguida, o parasito inicia uma fase de crescimento por 25 h, constituindo o 

estágio trofozoíto, no qual o parasito digere a maior parte da hemoglobina e ocupa mais 

de 50% da célula. A hemoglobina é digerida dentro do vacúolo do parasito, resultando 

na produção de hemozoína, ou pigmento malárico, que é insolúvel. No final do estágio 

trofozoíto, o parasito se divide várias vezes (estágio esquizonte) antes de romper a 

célula, aproximadamente 48 h após a sua invasão, liberando os merozoítos, que 

continuam o ciclo. As formas sanguíneas assexuadas do parasito (trofozoítos e 

esquizontes) são os responsáveis pelos simtomas da malária, aparecendo 

aproximadamente duas semanas após a infecção pelos esporozoítas. Os sintomas da 

malária são dor de cabeça, febre alta periódica (48-72 h), mialgia, anemia, hepatite e 

esplenomegalia, que são resultantes da lise das células vermelhas do sangue e da 

liberação do pigmento malárico. Na infecção pelo P. falciparum podem ocorrer 

complicações neurológicas. A fase assexuada intraeritrocitária do parasito é o alvo 

principal dos fármacos antimaláricos. Objetiva-se com a quimioterapia antimalárica 

principalmente, a clearance rápida da parasitemia. 
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As medidas atuais de eliminação, controle e erradicação da malária incluem a 

TCA, mosquiteiros, inseticidas e tratamento preventivo a grávidas e a recém-nascidos. 

Considerando que o tratamento da malária significa a eliminação da forma circulante do 

parasito e a erradicação significa a completa eliminação de qualquer forma latente ou 

reservatório do parasito na espécie humana. As medidas utilizadas até o momento 

propiciaram a eliminação da malária em áreas com baixos níveis de transmissão e com 

boa infraestrutura no setor de saúde (WHO, 2008). Entretanto, a erradicação global da 

doença não será atingida com estas ferramentas e novas medidas são necessárias, 

incluindo a descoberta de novos fármacos antimaláricos 

(The Roll Back Malaria Partnership, 2010). Enquanto medidas de controle da 

transmissão do vetor e da transmissão são implantadas nas áreas de risco, pesquisas no 

desenvolvimento de vacinas (Remarque et al., 2008) e novos fármacos (Burrows et al., 

2011) são realizadas para profilaxia (Fernando et al., 2011) e tratamento da malária 

(Gosling et al., 2011). Nenhuma vacina está disponibilizada atualmente para controle da 

doença, porém duas vacinas estão nas fases I e II de triagem clínica a RTS,S/AS01B e a 

RTS,S/AS02B que contêm adjuvantes baseados em lipossomas e emulsões do tipo água 

em óleo (Kester et al., 2009 e Mettens et al., 2008). 

 

1.2. Tratamento da malária 

Os tratamentos disponíveis para a cura e profilaxia da malária são as TCA e as 

8-aminoquinolonas. Os TCA representam o tratamento de primeira escolha para malária 

severa e assintomática na maior parte do mundo, entretanto, casos de resistência à 

artemisinina no sudeste da Ásia mostram a fragilidade desta terapêutica 

(Dondorp et al., 2009). As 8-aminoquinolonas são os únicos capazes de eliminar a 

forma hepática dormente e os gametócitos (Peters, 1957). A primaquina é o único 

fármaco desta classe aprovado para prevenir a reincidência de P. vivax e P. ovale. Outra 

8-aminoquinolona descrita com atividade antimalárica é a tafenoquina, com ação 

prolongada, mas ainda não foi aprovada para administração em humanos. 

A cloroquina é o medicamento de primeira escolha no tratamento contra P. 

vivax, sendo relatados muitos casos de resistência a este medicamento. Nesses casos, a 

terapia com primaquina, mefloquina ou artemeter-lumefantrine (WHO, 2012) é 

escolhida. O Ministério da Saúde do Brasil lançou a política nacional de tratamento da 
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malária orientando para o tratamento da infecção com P. vivax com o uso da cloroquina 

associada à primaquina, e nos casos de malária causada pelo P. falciparum é indicado o 

tratamento de primeira escolha com artemeter-lumefantrine e como segunda escolha a 

terapia combinada com quinina, doxiciclina e primaquina. Nos casos severos de P. 

falciparum, utiliza-se a associação de artesunato e clindamicina ou artemeter e 

clindamicina; para gestantes e recém-nascidos indica-se a associação de quinina e 

clindamicina. 

Um fármaco antimalárico ideal deve atingir altas concentrações plasmáticas por 

um período suficiente para atuar sobre o parasito intraeritrocitário, isto permitiria uma 

ação rápida, de forma reduzir a indução de resistência do parasito (The malERA 

Consultative Group on Drugs. A Research Agenda for Malaria Eradication: 

Drugs, 2011). O desenvolvimento de sistemas nanométricos que encapsulem estes 

fármacos antimaláricos pode ser útil no prolongamento da ação dos fármacos no sangue, 

modificando o perfil farmacocinético destes, e aumentando a eficácia do tratamento.  

 Vários fármacos antimaláricos têm sido alvos de estudos associados a sistemas 

nanoparticulados devido às potencialidades terapêuticas destes sistemas com objetivo de 

melhorar a eficácia e reduzir a toxicidade. Lipossomas, vesículas aquosas formadas por 

bicamadas concêntricas de fosfolipídios, são uma das formas de sistema de liberação 

controlada de fármacos devido à sua flexibilidade estrutural (tamanho, composição e 

fluidez da bicamada lipídica). A quinina foi encapsulada em lipossomas e controlou a 

parasitemia no modelo murino infectado com P. berghei, tanto na cepa sensível a 

cloroquina, quanto na cepa resistente ao fármaco (Owais et al., 1995). Lipossomas 

multilamelares contendo artemeter curaram 100% dos camundongos infectados com P. 

chabaudi (Chimanuka et al., 2002). Por outro lado, as nanocápsulas são sistemas 

coloidais vesiculares de tamanho nanométrico, em que o fármaco está geralemtne 

confinado em uma cavidade oca ou oleosa, estabilizada por membrana polimérica 

(Legrand et al., 1999). Estes sistemas possuem a vantagens em relação aos lipossomas, 

pela sua estabilidade em vários meios biológicos, como no trato gastrointestinal (TGI), 

facilidade e rapidez no preparo, custo mais baixos e capacidade de controle da liberação 

do fármaco associado. As nanocápsulas são utilizadas mais frequentemente para 

vetorização de fármacos hidrofóbicos, mas também podem ser usados para 

encapsulamento de macromoléculas (Aboubakar et al., 1999), peptídeos e bioativos de 
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caráter anfifílico (Calvo et al., 1997, Espuelas et al., 2003, Vicente et al., 2013). 

Nanocápsulas poliméricas constituídas de PLA e PLA-PEG encapsularam o 

halofantrine e diminuíram a parasitemia no modelo murino infectado pelo P. berghei e 

alteraram favoravelmente o perfil farmacocinético do fármaco (Mosqueira et al., 2004 e 

Mosqueira et al., 2006), além de diminuírem a cardiotoxicidade do halofantrine 

(Leite et al., 2007).  

 Gugulothu et al., (2010) desenvolveram um sistema auto-microemulsionado 

contendo artemeter incorporado a supositórios. Foi observada uma liberação mais lenta 

do fármaco e uma maior eficácia em modelo animal infectado com P. berghei. 

Isacch et al., (2011) avaliaram o perfil farmacocinético de lipossomas convencionais e 

peguilados contendo artemisinina. Foi observado aumento em 6 vezes na ASC 

plasmática, em comparação com o fármaco em solução. A artemisinina foi detectada no 

plasma 3 e 24 h após a administração do lipossoma convencional e peguilado, 

respectivamente. Lipossomas convencionais e peguilados contendo artemisinina 

sozinha e associada à cumarina foram desenvolvidas por Isacch et al., (2012). As 

formulações foram testadas em camundongos infectados com a cepa P. berghei em 

comparação com os fármacos em solução. Ambas as formulações nanoestruturadas 

apresentaram uma atividade antimalárica imediata e curaram 100% dos animais. As 

soluções dos fármacos diminuíram a parasitemia apenas sete dias após o início do 

tratamento e não apresentaram 100% de cura dos animais infectados.  

Assim, os sistemas nanoestruturados aumentaram a eficácia e alteraram o perfil 

farmacocinético do fármaco a eles associados, além de aumentarem a atividade 

biológica e reduzirem seus efeitos tóxicos. Assim sendo, os nanocarreadores são uma 

alternativa interessante no desenvolvimento farmacotécnico de fármacos já disponíveis, 

no sentido de rejuvenecê-los e de encapsular novos fármacos com potencial atividade 

antimalárica (Tabela 2), melhorando suas características biofarmacêuticas. 
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Tabela 2- Estratégias utilizadas com sistemas nanométricos de carreamento de antimaláricos 

Princípio 

Ativo 

Nanocarreador Cepa Resposta Referência 

Quinina Lipossomas P. berghei Maior atividade 

na cepa resistente 

a cloroquina 

Owais et al., 1995 

Artemeter Lipossomas 

multilamelar 

P. chabaudi 100 % de cura Chimanuka et al., 

2002 

Halofantrine Nanocápsulas de 

PLA e PLA-

PEG 

P. berghei Diminuição da 

parasitemia e da 

cardiotoxicidade 

Mosqueira et al., 

2004 

Leite et al., 2008 

Artemeter SMEDDS P. berghei Aumento da 

eficácia 

Gugulothu et al., 

2010 

Artemisinina + 

cumarina 

Lipossomas 

convencionais e 

peguilados  

P. berghei Aumento da ASC 

(6vezes)  

Aumanto da 

eficácia 

Isacch et al., 2011 

Isacch et al., 2012 

 

1.3 Análogos da colina 

 A busca por novos fármacos para o tratamento da malária continua, 

particularmente para as espécies mais patogênicas e letais, especialmente para a terpaia 

da malária resistete aos fármacos disponíveis. Carrara et al, 2009 e Dondorp et al., 2010 

relataram, recentemente o surgimento de parasitos resistentes aos derivados de 

artemisinina, o que causa grande preocupação, destacando-se a necessidade de novas 

abordagens quimioterápicas com novos mecanismos de ação para o tratamento de 

infecções por P. falciparum. Dentre os mecanismos de ação descobertos nos últimos 

anos, aqueles envolvidos na inibição da síntese de fosfolipídeos de membrana pelo 

parasito merecem destaque (Ancelin et al., 1989). 

 Vial et al., 2000 e 2011, desenvolveram uma estratégia terapêutica baseada na 

observação de que, para ser capaz de proliferar dentro de eritrócitos humanos, o parasito 

deve produzir uma grande quantidade de fosfolipídios para construir suas membranas. 
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Esses são constituídos essencialmente por fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina. A 

identificação das vias metabólicas do parasito que envolve a biossíntese destes 

fosfolipídios (Vial et al. 1992, Dechamps et al., 2010) abriu novas perspectivas para o 

tratamento. Considerando que o parasito possui sua própria maquinaria enzimática para 

sintetizar seus fosfolipídios, ele depende do aporte de substâncias como colina, 

etanolamina, serina e ácidos graxos. Também foi demonstrado que o transporte de 

colina para dentro dos eritrócitos infectados é um dos passos limitantes da biossíntese 

de novo da fosfatidilcolina (Ancelin et al., 1989). Assim, análogos da colina poderiam 

ser alternativas terapêuticas promissoras. Peyrottes et al., 2012, avaliaram a eficácia 

in vitro de vários derivados de amônio primário, secundário, ternário e quaternário 

contra P. falciparum. Dentre estes análogos da colina destacam-se os amônios 

quaternários, que apresentaram boa atividade in vitro contra o P. falciparum. Vários 

análogos quaternários apresentaram atividade in vivo em camundongos infectados com 

as cepas P. berghei, P. vinchei e P. chabaudi. O derivado lipofílico de amônio 

quaternário que foi capaz de curar macacos infectados com P. falciparum nas doses de 

0,03 mg/Kg, apresentou também toxicidade em dose muitas baixas (1,5 mg/Kg). Para 

solucionar o problema de toxicidade o anel tiazólico foi adicionado à molécula, 

diminuindo a toxicidade. Dentre os sais bis-tiazólicos o albitiazolim foi o que 

apresentou atividade in vitro e in vivo em menores doses e foi selecionado para estudo 

de fase clínica em parceria com a Sanofi-Aventis (Fig. 5). Em 2008, foram iniciados os 

testes de fase II; o albitiazolium apresentou atividade antimalárica, mas a absorção 

intestinal foi muito baixa (<5%), devido à presença dos grupamentos catiônicos da 

molécula que na sua forma ionizada reduzem sua absorção. Neste contexto foi 

sintetisado um pró-fármaco, TE3, de carga neutra, para melhorar sua absorção pelo 

epitélio intestinal, e que após atravessar a barreira GI poderia ser rapidamente 

transformado na molécula ativa. Este derivado o TE3 apresentou, entretanto 

biodisponibilidade oral de somente 15%. Assim propomos o desenvolvimento de 

sistemas nanométricos vetorizados encapsulando o albitiazolium e seu derivado TE3, 

com o obetivo de se obter uma formulação que aumente a biodisponibilidade dos 

fármacos para, consequentemente, melhorar a efiácia terapêutica de ambos. 
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Figura 5- Estrutura química do análogo da colina Albitiazolium e seu pró-fármaco TE3. 
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2.OBJETIVOS 
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2- OBJETIVO GERAL 

O objetivo principal deste capítulo foi avaliar o efeito de diferentes tipos de 

nanocarreadores (com características superficiais variadas) sobre a infecção 

experimental in vivo produzida pelo Plasmodium berghei e também avaliar os efeitos 

sobre a atividade in vitro e a eficácia in vivo dos novos derivados inibidores da 

biossíntese de fosfolipídeos associados à nanocarreadores em infecção experimental 

produzida pelo Plasmodium vinckei em camundongos. 

2.1. Objetivos Específicos 

- Preparar nanocápsulas pelo método de nanoprecipitação utilizando-se diferentes 

polímeros ácido poli(D,L)-lático (PLA), poli(D,L)-lático-co-polietilenoglicol (PLA-PEG) 

e PLA recobertas com quitosana (PLAQUI), para a variação das características 

superficias das nanopartículas formadas e obtenção de superfícies com naturezas 

diversas; 

- Avaliar o efeito da dose polimérica de nanocápsulas brancas de PLA, de 

nanocápsulas de PLA-PEG (Polietilenoglicol ligado covalentemente ao PLA) e de PLA 

recobertas com quitosana e da natureza da superfície das nanopartículas sob o curso da 

infecção pelo Plasmodium berghei NK65 em camundongos Swiss, determinando-se a 

sobrevida, a parasitemia e o hematócrito após tratamento com as diferentes formulações 

sem fármaco; 

- Desenvolver nanocarreadores para o encapsulamento do albitiazolium e do TE3 

- Caracterizar físico-quimicamente os nanocarreadores quanto ao tamanho, índice 

de polidispersão e potencial zeta; 

- Avaliar a eficácia in vivo das novas formulações de albitiazolium e TE3 em 

camundongos swiss infectados com P. vinckei. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1. Materiais 

 A água Milli-Q foi purificada por um sistema Symplicity 185
®
 (Millipore, 

Bedford, EUA) e foi utilizada para preparar todas as soluções. A Lecitina de soja 

(Epikuron
®
 170) foi fornecida pela Lucas Meyer (França). O Miglyol

®
 810N foi 

adquirido da Hulls (Alemanha). O fosfato de sódio monobásico P.A. e o fosfato de 

sódio dibásico P.A. foram adquiridos da Vetec (Rio de Janeiro, Brasil). O marcador 

fluorescente, ftalocianina de cloro e alumínio (AlClPC), o poloxamer 188 (Synperonic), 

o ácido poli(D,L)-lático) (PLA) Mn 42.000Da, a quitosana de baixo peso molecular 

(QUI) e a poli-Ɛ-caprolactona (PCL) foram adquiridos da Sigma-Aldrich (Brasil) e o 

PLA-PEG (Mn 66kDa com bloco de PEG 5kDa) foi gentilmente doado pela Alkermes 

(EUA). O albitiazolium ((3,3′-(dodecane-1,12-diyl) bis[5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-

1,3-thiazol-3-ium] dibromide) e seu pró-fármaco TE3 foram fornecidos pelo professor 

Henri Vial da Université Montpellier II com o consentimento da Sanofi-Aventis-France 

para estes estudos. 

3.2. Preparo de nanocápsulas poliméricas  

 Foram preparadas NC poliméricas de PLA, PLA-PEG e PLA recobertas com 

quitosana (PLAQUI). Todas foram preparadas pelo método de nanoprecipitação 

(Fessi et al., 1989), sendo que as de PLA-PEG foram preparadas pelo método de 

nanoprecipitação modificado (Mosqueira et al., 1998) e as NC de PLAQUI preparadas 

pelo método descrito por Oliveira et al., 2011. O tamanho, o índice de polidispersão e a 

morfologia das três NC foram previamentes descritos no trabalho de Oliveira et 

al., 2011 e as três formulações apresentaram tamanho de aproximadamente 250 nm e 

com distribuição de tamanho monodispersa. Para os estudos de interação das diferentes 

nanocápsulas com células circulantes do sangue por citometria de fluxo foi encapsulada 

a ftalocianina de cloro alumínio (AlClPc) como marcador fluorescente na concentração 

de 0,1 mg/mL devido à sua boa encapsulação e retenção no núcleo oleoso das NC 

(Oliveira et al., 2011). 

3.3. Interação das nanocápsulas com células sanguíneas circulantes 

 Foi avaliada a interação das nanocápsulas com diferentes naturezas químicas 

superficiais, de PLA, PLA-PEG e PLA-QUI com linfócitos, monócitos e neutrófilos 
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circulantes no sangue de camundongos Swiss fêmeas pela técnica de citometria de 

fluxo. O sangue de quatro animais foi coletado por punção de veias do plexo retro-

orbital em tubos com EDTA. Em seguida, 100 µL do sangue foi incubado a 37°C com 

10 µL de cada uma das formulações por 2 horas, sob leve agitação e ao abrigo da luz. 

Após o período de incubação as amostras foram colocadas em banho de gelo e em 

seguida centrifugadas a 1500 rpm a 4°C por 7 minutos. O pellet celular foi ressuspenso 

em PBS e centrifugado sob as mesmas condições anteriores para a remoção das 

nanocápsulas que não interagiram com as células; este procedimento foi repetido 2 

vezes. Devido ao seu reduzido tamanho as NC não formam pellet nesta velocidade e 

ficam no sobrenadante. Para romper as hemácias foi adicionado ao pellet sob agitação 

simultânea 2 mL de solução de Facs Lysing 1%. Em seguida foi adicionado 1 mL de 

PBS e as amostras foram centrifugadas e o sobrenadante desprezado. Este procedimento 

foi repetido 2 vezes. O pellet final foi ressuspendido em 1 mL de solução fixadora. As 

células foram analisadas em até 24 horas no citômetro FACSCalibur™ platform (BD 

Biosciences), usando o laser de íon de argônio, sendo realizada aquisição de 10.000 

eventos. Para aquisição e análise dos resultados foi utilizado o software Cell Quest
®

. 

3.4. Animais e parasitos 

Camundongos Swiss fêmeas, pesando 25 ± 2g, foram infectados com 1 milhão 

de hemácias infectadas pelo P. berghei NK65 (cepa sensível a cloroquina gentilmente 

cedida pela Profa. Érika M. Braga do Laboratório de Parasitologia do ICB-UFMG). 

Esta cepa foi mantida por repique semanal na mesma espécie animal com diluição do 

sangue do animal infectado em salina e posterior administração em animais sãos pela 

via peritoneal. 

3.4.1 Efeito da dose polimérica e delineamento experimental 

O dia da infecção foi padronizado como D0. Os animais foram então divididos 

randomicamente em grupos com 7 camundongos cada. Todos os animais foram tratados 

no 3º dia pela via intravenosa. Foram injetadas as doses de 10, 50 e 150 mg/Kg em 

massa de polímero das suspensões de nanocápsulas de PLA, PLA-PEG e PLAQUI 

(Quadro 1). 
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Quadro1: Grupos experimentais para avaliar o efeito do tipo e da dose de 

polímero em camundongos infectados com P. berghei NK65 

Grupo Excipiente Dose (mg/Kg) 

A Salina - 

B PLA 10 

C PLA 50 

D PLA 150 

E PLA-PEG 10 

F PLA-PEG 50 

G PLA-PEG 150 

H PLA-QUI 10 

I PLA-QUI 50 

J PLA-QUI 150 

 

3.4.2. Tempo de sobrevida e hematócrito 

 Após o tratamento com os diferentes tipos de NC e nas diferentes doses, o tempo 

de sobrevida dos animais foi monitorado por um período de 30 dias. O dia dos óbitos 

dos animais foi devidamente registrado para permitir uma avaliação da eficácia das 

diferentes preparações. O peso dos animais foi avaliado diariamente para evidenciação 

de eventuais efeitos tóxicos e a parasitemia foi monitorada durante e após o tratamento.  

Para determinação do hematócrito, as amostras de sangue foram coletas por 

punção da veia retro-orbital, utilizando-se um microcapilar heparinizado. Os tubos 

devidamente identificados foram centrifugados por 20 minutos a 3000 rpm e o valor do 

microhematócrito determinado pela razão entre volume de hemácias e sangue total em 

centímetros. Essa análise foi realizada nos dias D1, D8 e D16. 
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3.5. Preparo de nanoemulsões encapsulando o albitiazolium 

As NE contendo o albitiazolium (1 mg/mL) foram preparadas pelo método de 

nanoprecipitação. Para melhor a solubilização do albitiazolium 10 mg do fármaco foi 

previamente solubilizado em 65 µL de ácido oléico e 85 µL de acetona em banho de 

ultrassom à temperatura ambiente. A fase orgânica foi constituída de Miglyol 810N 

(12,5 µL), Epikuron (7,5 mg), vitamina E (12,5 µL), o fármaco (1 mg) e acetona (3 

mL). Esta fase orgânica foi vertida em 6 mL de fase aquosa contendo Pluronic F68 (7,5 

mg). Após 10 minutos de agitação magnética a acetona e o excesso de água foram 

evaporados sob vácuo em rotavapor até o volume final de 1 mL.  

 O tamanho médio e o índice de polidispersão das nanopartículas foram 

determinados no Zetasizer PN3702 (Malvern Instruments, UK). A dispersão de luz foi 

monitorada em um ângulo de 90° em relação à incidência do laser a 25°C. As 

formulações foram dispersas em água ultrapura Milli-Q. O potencial zeta (ζ) foi 

determinado por anemometria de laser doppler associado à microeletroforese (Zetasizer 

PN3702/Malvern Instruments, Reino Unido). Todas as amostras foram diluídas 

igualmente em solução de NaCl 1 mM. Os valores reportados foram expressos como 

média ± desvio padrão de pelo menos três lotes diferentes de cada formulação. 

3.6. Preparo de nanocápsulas poliméricas encapsulando o TE3 

As NC poliméricas de PCL também foram preparadas pelo método de 

nanoprecipitação, como descrito previamente. As concentrações finais de todos os 

componentes da formulação foram: TE3 1 mg/mL, PCL 37,5 mg/mL, Miglyol 810N 

360 µL/mL, Epykuron 22 mg/mL, Vitamina E 300 µL/mL, Pluronic 22 mg/mL. O 

solvente orgânico utilizado para preparo de cada um mL da formulação foi de acetona 

(6 mL) e a fase aquosa foi água ultrapura (12 mL). O tamanho médio das nanoemulsões 

formadas após diluição em água, o índice de polidispersão da suspensão coloidal e o 

potencial zeta foram determinados conforme descrito na seção anterior deste trabalho. 

3.7. Atividade antimalárica de NE com Albitiazolium e de NC com o TE3 

 Camundongos Swiss fêmeas foram infectados no dia 0 (D0) com injeção 

intravenosa pela veia caudal com 10
7
eritrócitos infectados com Plasmodium vinckei em 

200 µl de solução salina. Esta espécie de plasmódio foi escolhida, pois é o melhor 

modelo in vivo para estudo dos mecanismos de ação dos inibidores da biossíntesse de 



45 

 

fosfolípides e eficácia deles contra a malária experimental. No dia D1, a parasitemia foi 

de 0,5-1 % em todos os animais. Foi avaliada a eficácia tanto das NE com albitiazolium 

quanto das NC com o TE3, pelas vias intraperitoneal e oral (n = 3). Os grupos tratados 

pela via ip foram tratados por quatro dias; D1, D2, D3 e D4 nas doses de 0,1, 0,3, 1 e 3 

mg/Kg. Os grupos tratados pela via oral foram tratados nas doses de 1, 3, 10 mg/Kg 

uma vez ao dia durante os quatro primeiros dias e 20 mg/Kg como dose única no D1 

(volume muito grande). Grupos experimentais controles foram avaliados usando 

soluções do albitiazolium e do TE3 nas mesmas doses e vias dos grupos tratados com as 

suspensões coloidais. Para os tratamentos pelas vias intravenosa e intraperitoneal as 

formulações foram diluídas em solução de glicose 5%.  

 A parasitemia foi monitorada entre os dias D1 e D5 pela análise microscópica de 

esfregaço sanguíneo corado com solução de Giemsa. A sobrevida dos animais foi 

monitorada por 15 dias após o fim do tratamento com avaliação da parasitemia para 

verificar o reaparecimento dos parasitos. 

 

3.8. Análise estatística 

Todas as análises estatísticas foram realizadas com o programa 

GraphPad Prisma versão 5.0. Para os testes in vitro foi utilizado o teste de Anova one 

way seguida do teste de Bonferroni. A curva de sobrevida foi avaliada estatisticamente 

usando o teste Gehan-Breslow-Wilcoxon. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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4.1. Interação de células sanguíneas circulantes com nanocápsulas 

fluorescentes 

 Em geral no tratamento da malária, os nanocarreadores devem interagir com as 

células sanguíneas, em particular com os eritrócitos para exercerem seu efeito sobre os 

parasitos intracelulares. Portanto, estudos de interação com as células do sangue são 

neste sentido essenciais.  A verificação da capacidade de interação e uptake pelos 

fagócitos circulantes é fator determinante na eficácia dos fármacos a eles associados. 

Neste trabalho foram preparadas nanocápsulas com diferentes constituintes e com 

características de superfície distintas como previamente descrito (Oliveira et al., 2011). 

Foram utilizados para o preparo das NC os polímeros PLA, PLA-PEG e PLAQUI, 

obtendo-se nanocápsulas com diâmetro hidrodinâmico médio de 155, 200 e 256 nm e 

com potencial zeta médio de -40 mV, -35 mV (hidrofilizadas por cadeias de PEG) e 

+9 mV, respectivamente (Oliveira et al.. 2011). Foi encapsulada nos três tipos de NC a 

AlClPc como marcador fluorescente. Esta substância é pouco solúvel em água e 

apresenta maior interação com o núcleo oleoso das nanocápsulas sendo que a sua 

liberação das nanopartículas em água é praticamente nula (Oliveira, 2009, de 

Paula et al., 2013;). Este marcador é uma alternativa interessante para ser um traçador 

fluorescente das nanocápsulas em estudos de avaliação da partícula em interações com 

células e tecidos, pois apresenta comprimento de absorção (610nm) e emissão (670-

680nm) de luz na região do infravermelho próximo e não possui emissão de 

fluorescência na região de autofluorescência celular.  
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Figura 6- Interação de linfócitos (A), monócitos (B) e neutrófilos (C) de camundongos Swiss 

com nanocápsulas poliméricas de PLA, PLA-PEG e PLAQUI por citometria de fluxo, ***p < 

0,001 e ** p < 0,01 destes grupos em comparação com o grupo PLAQUI e ao controle de 

células incubadas com PBS. 

 

Todas as células analisadas, linfócitos, monócitos e neutrófilos, apresentaram 

marcação positiva nos canais de fluorescência 3 e 4 (FL3 e FL4) no citômetro, 

mostrando que durante o período de incubação as nanocápsulas interagiram com as 
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células. A intensidade de fluorescência (FL4) associada a cada tipo celular quando 

incubada com os diferentes tipos de nanocápsulas foi analisada. Analisando-se a figura 

6, pode-se observar que a intensidade da fluorescência foi maior nos monócitos e 

neutrófilos (B e C) e que as nanocápsulas de PLA foram as que mais interagiram com 

os três tipos de células analisadas, provavelmente pelo caráter hidrofóbico desta 

partícula, que sofre forte opsonização e são reconhecidas e captadas por células 

fagocitárias, devido à sua superfície mais hidrofóbica e negativamente carregada.  

As nanocápsulas de PLAQUI apresentaram menor interação com as células, 

sendo a intensidade de fluorescência diferente estatisticamente das demais partículas 

mas não diferente com relação ao controle. O recobrimento desta nanocápsulas com a 

quitosana torna a superfície da partícula mais hidrofílica e carregada positivamente e o 

que pode interferir na sua interação com as células. Alguns trabalhos também 

descrevem a lise das células induzida pela quitosana, o que pode interferir também neste 

ensaio (Huang et al., 2004). 

 

4.2. Efeito da dose e do tipo de polímero sob o curso da infecção murina pelo 

P. berghei 

 Foi avaliado também o efeito das doses poliméricas das nanocápsulas brancas de 

PLA, PLA-PEG e PLAQUI em camundongos infectados com P. berghei NK 65. Não 

foi observada diferença estatistica na variação de peso entre o grupo infectado que 

recebeu salina e todos os demais grupos (Figura 7). Na figura 8 está apresentada a 

porcentagem de sobrevida de camundongos infectados e tratados com diferentes doses 

de nanocápsulas brancas de PLA, PLA-PEG e PLAQUI (Figura 8 A, B e C). Pode-se 

observar que após a administração das nanocápsulas brancas por via i.v. não foi 

observada diferença estatistística  na sobrevida dos animais quando comparado ao grupo 

controle (salina). Os animais tratados com salina (100%) morreram no décimo sexto dia 

após a infecção e os grupos tratados com as NC de PLA, PLA-PEG e PLAQUI tiveram 

100% de mortalidade entre os dias 16 e 20 após a infecção. O hematócrito dos animais 

no dia 3 foi de aproximadamente 60-70%. Com a infecção o hematócrito cai para 

valores próximos a 30% em todos os grupos (Figura 9). Assim, a administração das NC 

de PLA, PLAPEG e PLAQUI nas doses de 10, 50 e 100 mg/Kg não alterou o peso, a 

sobrevida e o hematócrito de animais infectados com P. Berghei NK65. 
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Figura 7- Peso de camundongos infectados com Plasmodium berghei e tratados com 

diferentes doses (10, 50 e 150 mg/Kg) de nanocápsulas brancas de PLA (A), PLA-PEG 

(B) e PLAQUI (C) (n = 7). 
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Figura 8- Porcentagem de sobrevida de camundongos infectados com Plasmodium 

berghei e tratados com diferentes doses (10, 50 e 150 mg/Kg) de nanocápsulas brancas 

de PLA (A), PLA-PEG (B) e PLAQUI (C) (n = 7). 
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Figura 9- Hematócrito de camundongos infectados com Plasmodium berghei e tratados 

com diferentes doses (10, 50 e 150 mg/Kg) de nanocápsulas brancas de PLA (A), PLA-

PEG (B) e PLAQUI (C) (n = 7), nos dias 3 e 7 após o inóculo. 
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Este estudo mostrou de forma inédita que os três sistemas nanométricos 

avaliados não interferem na infecção de camundongos com o P. berghei NK 65 na 

ausência de um fármaco ativo antimalárico associado nas doses polimericas estudadas. 

Estas NC também não induziram uma redução da sobrevida, o que reforça sua 

inocuidade para uso em futuros ensaios clínicos. 

4.3. Nanocarreadores encapsulando Albitiazolium e seu derivado TE3 

 As nanoemulsões contendo o antimalárico albitiazolium, continham vitamina E, 

um antioxidante, para aumentar a estabilidade do fármaco. As nanoemulsões sem 

fármaco apresentaram tamanho médio de 139 nm e potencial zeta de -32 mV, enquanto 

a adição do albitiazolium aumentou de forma significativa o tamanho das nanoemulsões 

(256 nm) e diminuiu o potencial zeta (-23 mV), indicando adsorção do fármaco na 

superfície dos glóbulos (Tabela 3). O anel tiazólico provavelmente se posicionou na 

interface O/A, alterando o potencial zeta das partículas. 

 A vitamina E também foi incorporada na formulação de NC de PCL com o TE3, 

também para evitar oxidação indesejável do composto ativo. A incorporação do TE3 no 

vetor diminuiu o tamanho das partículas e o potencial zeta das nanocápsulas, obtendo 

partículas com tamanho de 171 nm e com potencia zeta de -36 mV. Os dois ativos 

possuem uma cadeia graxa de natureza hidrofóbica e duas cabeças polares, portanto 

pode-se explicar a atividade interfacial desses compostos. Todas as formulações 

apresentaram índice de polidispersão menor que 0,3, sendo, portanto todas 

monodispersas. 

 

Tabela 3- Determinações de diâmetro hidrodinâmico, índice de polidispersão e 

potencial zeta das NE de AZ e das NC de PCL contendo TE3 

Formulações Tamanho (nm) ± 

DP 

I.P. ± DP Potencial zeta 

(mV)± DP 

NE 139,3 ± 0,4 0,102 ± 0,1 -32,5 ± 1,9 

NE-AL 256,0 ± 3,3*** 0,276 ± 0,2 -23,7 ± 0,1*** 

NC PCL 216,6 ± 2,3 0,168 ± 0,1 -48,5 ± 2,6 

NC PCL-TE3 171,6 ± 3,2*** 0,112 ± 0,1 -36,0 ± 0,6*** 

             I.P.= Índice de polidispersão, DP=Desvio Padrão, *** p<0,001 comparado ao 

nanocarreador sem o fármaco 
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4.4. Eficácia antimalárica das NE com albitiazolium e das NC com TE3  

A atividade antimalárica das NE-albitiazolium e das NC-TE3 foi avaliada em 

camundongos infectados com o Plasmodium vinckei. Após administração 

intraperitoneal de NE-albitiazolium, não foi detectada nenhuma atividade até a dose de 

1 mg/Kg. Foi observada uma diminuição da parasitemia , 37% de redução em relação 

aos controles, na dose de 3 mg/Kg com diferença estatística quando comparado ao 

grupo controle tratado com salina (p < 0,05) (Figura 10). Entretanto a parasitemia foi 

muito diferente entre os três animais avaliados (76%, 64% e 21% de parasitemia). Os 

grupos tratados com a NE-albitiazolium por via oral não apresentaram redução na 

parasitemia em todas as doses avaliadas. Nos grupos controles a ED50 (dose que cura 

50% dos animais) do albitiazolium em solução é de 0,3 mg/Kg e a cura completa é 

obtida na dose de 1 mg/Kg pelas vias intravenosa e intraperitoneal, de acordo com 

resultados anteriores (Peyrottes et al., 2012). O albitiazolium apresenta atividade por via 

oral, com ED50 de 13 mg/Kg. Nos grupos tratados por via oral com NE-Albitiazolium 

não foi observada redução da parasitemia. Os animais tratados com dose única de 

20 mg/Kg morreram antes do D5. A ausência de atividade da NE-Albitiazolium sugere 

redução da biodisponibilidade oral e intraperitoneal. Provavelemnte as NC e NE não 

liberaram na velocidade suficiente para a absorção, ou retardaram muito a absorção. 

Outra possibilidade é que tenha ocorrido a degradação do albitiazolium durante as 

etapas de preparo da partícula ou durante o armazenamento. Nenhum animal tratado 

com a NE-Albitiazolium sobreviveu após 15 dias do fim do tratamento. 

 As NC PCL-TE3, também foram avaliadas nas mesmas doses e pelas mesmas 

vias descritas anteriormente. Os grupos controles tratados com o TE3 em solução 

apresentam ED50 de 0,25 mg/Kg e ED90 de 0,75 mg/Kg pelas vias iv e ip, 

respectivamente. A ED50 do TE3 por via oral é de 5 mg/Kg, de acordo com resultados 

previamente publicados (Peyrottes et al., 2012). Em todas as doses testadas e nas duas 

vias de administração não foi observada redução da parasitemia. Não foram observadas 

diferenças estatísticas nas sobrevidas dos grupos tratados quando comparados com o 

grupo controle (salina), já que todos morreram até 15 dias após o fim do tratamento. 
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Figura 10- Porcentagem de parasitemia de animais infectados com P. vinchei tratados 

com nanoemulsões com albitiazolium e nanocápsulas de PCL com TE3, pela via 

intraperitoneal (A) e oral (B) no quinto dias após a inoculação. (n=3) 
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  Com exceção do grupo tratado com a NE-albitiazolium na dose de 3 mg/Kg por 

via intraperitoneal, onde foi observada redução da parasitemia, novos estudos 

farmacotécnicos e de estabilidade desses fármacos nessas formulações são ainda 

necessários. De modo geral as duas formulações testadas apresentaram menor atividade 

farmacológica tanto do albitiazolium quanto do pró-fármaco TE3 quando comparados 

aos dados publicados das duas substâncias em solução testadas no mesmo modelo 

animal (Peyrottes et al., 2012).  

 Como não foram avaliados os teores de encapsulação dos fármacos nem o perfil 

de liberação do albitiazolium e do TE3 a partir dos nanocarreadores, informações 

importantes com relação à dose efetiva administrada precisam ainda para ser obtidas. 

Novas formulações com capacidade de encapsular maior quantidade das duas 

substâncias serão desenvolvidas e caracterizadas principalmente com relação à 

concentração final de composto ativo presente nas formulações, bem como quanto à 

velocidade de liberação. 
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5. CONCLUSÕES 
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 A malária é a parasitose de maior prevalência no mundo, sendo que alguns 

parasitos desenvolveram resistência ao tratamento convencional. Os nanocarreadores 

são uma alternativa promissora para veiculação de fármacos antimaláricos, uma vez que 

alteram sua biodisponibilidade e farmacocinética. A interação do fármaco com as 

hemácias e com o parasito será maior em formas farmacêuticas que aumente ASC 

plasmática.  

As diferentes NC poliméricas, PLA, PLA-PEG e PLAQUI, com superfícies 

diferenciadas em termos de hidrofilia e carga foram preparadas e a posterior 

administração em animais infectados em diferentes doses mostrou-se segura. As NC 

não afetaram o curso da infecção e não induziram uma toxicidade adicional, com 

aumento na perda de peso e variação no hematócrito. Estes diferentes biomateriais 

podem ser úteis na encapsulação de fármacos antimaláricos destinados aos estudos 

experimentais em fase pré-clínica. 

Os análogos da colina são uma nova classe de fármacos antimaláricos, 

destacando-se o albitiazolium que está em fase II de teste clínico. Entretanto apresentou 

biaxa biodisponibilidade (15%). Assim foram desenvolvidas nanoemulsões (NE) de 

albitiazolium e NC de PCL com o pró-fármaco do albitiazolium, TE3. As formulações 

apresentaram tamanho médio de aproximadamente 260 nm, foram monodispersas e com 

potencial zeta negativo. Entretanto, ambas as formulações não foram capazes de 

melhorar a eficácia dos dois bioativos em doses menores in vivo pela via oral, o que 

seria indicativo de melhoria na biodisponibilidade. Apenas a formulação de NE com 

albitiazolium na dose de 3 mg/Kg pela via intraperitoneal foi capaz de reduzir a 

parasitemia em 37%, entretanto sem melhoria na sobrevida. Portanto, estudos 

posteriores para melhoria do design das formulações serão necessários para melhorar a 

biodisponibilidade oral desses dois promissores candidatos ao tratamento da malária. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2- DESENVOLVIMENTO 

FARMACOTÉCNICO DE SISTEMAS NANOMÉTRICOS 

CONTENDO O BENZONIDAZOL 
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1. INTRODUÇÃO 
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1.1. A doença de Chagas   

 A doença de Chagas ou tripanossomíase americana, descoberta em 1909 por 

Carlos Chagas (Chagas, 1909), é uma zoonose causada pelo hemoflagelado 

Trypanosoma cruzi, pertencente à ordem Kinetoplastida e à família Tripanosomatidae. 

A doença de Chagas é uma doença negligenciada, sendo um grande problema de saúde 

pública e uma das principais causas de morbidade e mortalidade na América Latina, 

com aproximadamente 90 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco e 

aproximadamente 7-8 milhões de pessoas infectadas em 18 países endêmicos, dentre 

eles o Brasil (WHO, 2013). No continente americano surgem 28000 novos casos por 

ano e 8000 nenonatos se infectam durante a gestação (PAHO/WHO Communication 

Materials). Nas últimas décadas o número de casos nos Estados Unidos da América, 

Canadá e Europa aumentaram devido à mobilidade e migração de populações entre 

estas áreas (WHO, 2013). No século XX a doença de Chagas matou mais que a malária 

(PAHO/WHO Communication Materials). 

A Doença de Chagas é transmitida primariamente por um inseto, o barbeiro, 

entretanto a contaminação também pode ocorrer por transfusão de sangue e/ou 

transplantes de órgãos, e congenitamente em gestantes infectadas que podem transmitir 

o parasito para o bebê. Uma rota de infecção não muito comum é através da ingestão de 

comidas e bebidas contaminadas com fezes do barbeiro infectado (WHO, 2013). 

Clinicamente a doença é caracterizada por três formas distintas: a aguda, a 

intermediária e a crônica. A fase aguda geralmente não é reconhecida, apresentando 

sintomas de febre, hepatoesplenomegalia, meningoencefalites e miocardite. A fase 

intermediária geralmente assintomática compreende um período de 10-20 anos. 

Aproximadamente 30% dos pacientes na fase crônica desenvolvem alterações cardíacas, 

e em mais de 10% ocorrem distúrbios no trato gastrointestinal (megaesôfago e 

megacólon), além de desordem do sistema nervoso central e periférico, sendo a fase 

crônica a mais comum em regiões não endêmicas (WHO, 2013). 

Com relação ao tratamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                

da doença de Chagas, o fármaco de primeira escolha é o BZ. O BZ é um fármaco nitro-

heterocíclico (N-benzil- 2 nitro- 1 imidazol acetamida), sendo o único utilizado 

atualmente no Brasil para o tratamento da doença de Chagas (Figura 11).  
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Figura 11- Estrutura química do Benzonidazol. 

Apresenta atividade antiprotozoária, antibacteriana e recentemente, foi também 

relatada sua atividade moduladora do crescimento de células leucêmicas 

(Calvo et al., 2013). O grupo nitro da molécula do BZ é reduzido pela ação da 

nitrorredutase, induzindo a formação de vários radicais livres intermediários e 

metabólitos nucleofílicos que interferem diretamente com a síntese de macromoléculas 

pelo T. cruzi, em células tumorais, em bactérias, em fungos e também em outros 

protozoários. (Marr et al., 1991 e Do Campo et al., 1986). O tratamento com BZ na fase 

aguda da doença de Chagas promove cura de aproximadamente 100% em crianças e 

cerca de 60% em adultos com infecção recente (De Andrade, 1996; Sosa Estani, 2006). 

Na fase crônica da doença a presença do parasito pode induzir ao aparecimento de 

danos irreversíveis no coração, esôfago e cólon, que são característicos da infecção n 

fase tardia da doença. Atualmente não existe nenhum tratamento disponível 

comercialmente para a fase crônica da doença, o que gera controvérsias sobre o 

tratamento de pacientes de fase crônica com benznidazol. Foi demonstrado que a 

permanência do parasito no organismo do hospedeiro é essencial para o estabelecimento 

das lesões irreversíveis que ocorrem nos pacientes, sendo importante a redução e ou 

eliminação do parasito do organismo para melhoria do quadro clínico 

(Tarlenton et al., 1999). 

A diferença de eficácia do BZ nas duas fases (aguda e crônica) da doença pode 

estar relacionada às propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas do fármaco, 

como a dificuldade de permeação do BZ para o interior dos tecidos afetados, como vem 

sendo sugerido por alguns autores (Bustamante et al., 2014). No momento não existe 

nenhum esquema terapêutico ou fármaco que produza um tratamento satisfatório com 

100% de cura parasitológica para todos os pacientes acometidos pela doença. O período 
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de tratamento com BZ é longo, entre 30 e 90 dias na fase aguda e de mais de 60 dias na 

fase crônica. O longo tempo de tratamento e os sérios efeitos adversos associados ao 

uso do BZ incluindo anorexia, problemas digestivos, dermatites e erupções cutâneas 

reduzem a adesão dos pacientes ao tratamento e provocam, em muitos casos, a 

interrupção provisória do mesmo (WHO, 2013).  

Neste complexo cenário, os principais desafios na farmacoterapia da doença de 

Chagas são a redução da frequência de administração para aumentar a adesão do 

paciente ao tratamento, a otimização do esquema terapêutico utilizando-se doses mais 

baixas com formulações mais biodisponíveis e o uso de novos fármacos mais eficazes.  

 O BZ é classificado segundo o sistema de classificação biofarmacêutica como 

fármaco da classe III, muito solúvel em água e com baixa permeabilidade 

(Kasim et al., 2004, WHO Technical Report Series, No. 937, 2006). Entretanto muitos 

pesquisadores discordam desta classificação, descrevendo o BZ como fármaco pouco 

solúvel em água (Pires et al., 2011 e Lima et al., 2011). Este fármaco é atualmente 

disponibilizado somente na forma de comprimidos (Benzonidazol Lafepe
®
) no Brasil, 

apresentando, porém dificuldades para a administração a crianças, a neonatos e a idosos, 

uma vez que formas farmacêuticas sólidas são mais difíceis de serem deglutidas que 

líquidas. Uma nova formulação pediátrica na forma de comprimidos foi desenvolvida 

no Brasil, os comprimidos possuem a concentração de 12,5 mg e podem ser 

administrados a crianças com mais de 2 anos de idade. 

 No quadro 2 estão apresentadas algumas preparações farmacêuticas, utilizando 

novas estratégias farmacotécnicas, com princípios ativos diversos, que vêm sendo 

pesquisadas com objetivo principal de oferecerem opções terapêuticas para o tratamento 

da doença de Chagas.  

 Em 1987, Yoshihara et al., desenvolveram lipossomas contendo estearilamina, 

esta formulação apresentou atividade in vitro anti-trypomastigotas, anti-epimastigotas e 

anti-amastigotas in vitro. Em 1998, Gonzalez-Martin et al., desenvolveram nanoesferas 

encapsulando nifurtimox, esta formulação foi capaz de reduzir a dose de fármaco capaz 

de matar 100% de epimastigotas. Molina et al., em 2000 e 2001 desenvolveram 

nanoesferas furtivas encapsulando o bis-triazol D0870. Esta formulação curou animais 

nas fases aguda e crônica em modelo murino infectado com T. cruzi, entretanto o 

fármaco foi retirado dos estudos pré-clínicos por apresentar graves efeitos cardíacos. 
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Quadro 2- Formulações em fase de pesquisa destinadas ao tratamento da doença de 

Chagas 

Formulação Princípio ativo Resposta biológica Autor e ano 

Lipossomas Estearilamina Atividade anti-trypomastigotas, 

epimastigotas e amastigotas in vitro 

Yoshihara et al.,1 987 

Nanoesfera Nifurtimox 100% atividade anti-epimastigota 

na concentração de 2µg/mL 

Gonzalez-Martin et al., 

1998 

Nanoesfera Alopurinol 91,5% de atividade anti-

epimastigota 

Gonzalez-Martin et al., 

2000 

Nanoesferas 

furtivas 

Bis-triazol 

D0870 

Cura parasitológica nas fases aguda 

e crônica de modelo murino 

infectado com T. cruzi. 

Apresentou graves efeitos cardíacos 

Molina et al., 2000 e 

2001 

Lipossomas 

(MLV) 

Benzonidazol Aumento da quantidade de fármaco 

no fígado. 

Não houve redução na parasitemia 

Morilla et al., 2002 e 

2004 

Lipossomas pH 

sensíveis 

Etanidazol Atividade antiamastigota in vitro na 

dose de 200µg/mL. 

Reduziu a parasitemia de 

camundongos infectados (0,56 

mg/Kg) 

Morilla et al., 2005 

Solução 

PEG400 

Benzonidazol Aumentou a solubilidade Lamas et al., 2006 

Micropartículas Benzonidazol Aumentou a taxa de dissolução Leonardi et al., 2009 

Ciclodextrina  Benzonidazol Aumento da solubilidade e da 

biodisponibilidade 

Leonardi et al., 2013 

Nanocápsulas  Licnofolídeo Atividade tripanomicida na dose de 

2mg/Kg/dia in vivo 

Branquinho et al., 2014 

Complexo de 

rutênio 

(RuBZO2) 

Benzonidazol Aumentou a atividade do BZ  

Diminuiu os danos cardíacos  

Sesti-Costa et al., 2014 

Emulsões O/A  Benzonidazol ------------------------------------------ Streck et al., 2014 

Dispersões 

sólidas 

Benzonidazol Dissolução mais rápida, 

Melhorou a eficácia  

Palmeiro-Rodán et al., 

2014 
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 Morilla et al., 2002 e 2004 desenvolveram lipossomas multilamelares contendo 

o BZ. Foi observado aumento da concentração hepática do BZ, mas não foi observada 

cura parasitológica em modelo animal infectado pelo T. cruzi. Em 2005, Morilla et al., 

desenvolveram lipossomas pH sensíveis contendo o etanidazol. Esta formulação 

apresentou atividade anti-amastigota in vitro e reduziu a parasitemia de camundongos 

infectados com tratamento na dose de 0,56 mg/Kg. Lamas et al., 2006 desenvolveram 

uma solução de BZ em PEG 400 para administração parenteral, esta solução aumentou a 

solubilidade do fármaco. Leonardi et al., 2009 desenvolveram micropartículas com BZ 

que foram capazes de aumentar a taxa de dissolução. Este mesmo grupo de pesquisa 

desenvolveu complexos de ciclodextrina com BZ e observou maior dissolução e 

biodisponibilidade do fármaco. Em 2014, Branquinho et al., encapsularam uma lactona 

sesquiterpênica, o licnofolídeo, em nanocápsulas poliméricas que apresentaram eficácia 

na dose de 2mg/Kg/dia em modelo murino de infecção com as cepas CL e Y do T. 

cruzi. Sesti-Costa et al., 2014 descreveram a atividade do complexo de rutênio com o 

BZ e óxido nítrico (RuBZO2). O RuBZO2 aumentou a atividade do BZ e diminuiu os 

danos cardíacos do fármaco quando comparado ao BZ livre. Foram publicados 

recentemente dois trabalhos que descrevem novas formas farmacêuticas contendo o BZ, 

emulsões O/A com tamanho de dispersão nanométrico que aumentaram a solubilidade 

do BZ e sistemas dispersos de hidroxipropilcelulose que aumentaram a velocidade de 

dissolução do fármaco, esta última reduziu a parasitemia em doses mais baixas 

(25 mg/Kg/dia) em modelo murinho infectado com cepa a cepa Y do T. cruzi. 

 A utilização de formas farmacêuticas adequadas, que possibilitem o aumento da 

biodisponibilidade do BZ, a redução de seus efeitos adversos e a manutenção de 

concentrações sanguíneas mais sustentadas num esquema terapêutico mais adequado 

para o paciente, além da possibilidade de administração por diferentes vias, são os 

objetivos principais para o desenvolvimento de novas formulações para o BZ. 

Considerando que o parasito se dissemina amplamente por vários tecidos como 

músculo cardíaco, esquelético, músculo liso, membranas mucosas e células gliais, o 

medicamento anti-T. cruzi ideal deve apresentar um volume de distribuição (Vd) 

elevado, longo tempo de meia vida (t1/2) e maior seletividade para as células do 

hospedeiro infectadas pelo T. cruzi, devendo ser efetivo tanto na fase aguda quanto na 

fase crônica da doença. Os principais alvos são a forma tripomastigota circulante e a 

amastigota intracelular. Assim, um dos objetivos deste trabalho foi o desenvolvimento 
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de nanocápsulas poliméricas contendo o BZ, que podem ser administradas por via 

parenteral e oral, e também de                                                                                                                                                                                                               

sistemas auto nanoemulsionãveis conhecidos como SNEDDS (self-nanoemulsified drug 

delivery systems), que são geralmente empregados para melhorar a biodisponibilidade 

de fármacos lipofílicos e pouco solúveis pela via oral (Gershanik e Benita, 2000). 

 Uma das abordagens utilizadas foi a encapsulação do BZ em nanocápsulas 

poliméricas. As NC são nanopartículas de tamanho inferior a um micrômetro, do tipo 

reservatório, constituídos por um núcleo oleoso (líquido ou semi-sólido) recoberto por 

uma camada polimérica biodegradável (Legrand et al., 1999). Nas NC, o fármaco 

encontra-se predominantemente dissolvido ou disperso no núcleo oleoso, embora possa 

se adsorver na superfície das partículas. As NC têm sido utilizadas para aumentar a 

dispersibilidade de fármacos pouco solúveis em água e aumentar a biodisponibilidade 

dos princípios ativos encapsulados. A utilização das NC para a encapsulação de 

moléculas terapeuticamente ativas apresenta numerosas vantagens, tais como: proteção 

frente à degradação (Schaffazick et al., 2003), diminuição dos efeitos tóxicos 

(Leite et al., 2007), liberação controlada do fármaco (Mosqueira et al, 2007, da Silva et 

al., 2013), aumento do tempo de meia via plasmático permitindo diminuição no número 

de administrações (Mosqueira et al., 2001) e consequentemente aumentando a 

comodidade do paciente (Dellacherie et al., 2001). 

1.2. Nanocápsulas Poliméricas Biodegradáveis  

 No desenvolvimento de sistemas nanométricos para utilização in vivo, necessita-

se da utilização de substâncias biodegradáveis, com produtos de degradação não 

tóxicos, para obtenção do máximo de biocompatibilidade. Assim, muitos polímeros 

sintéticos e naturais têm sido estudados. Os polímeros mais utilizados são os poliésteres 

biodegradáveis, aprovados pela agência de vigilância sanitária americana Food and 

Drug Administration (FDA), tais como os derivados do ácido lático (PLA), do ácido 

glicólico (PGA), e derivados da caprolactona (PCL) e especialmente os copolímeros de 

ácido lático e glicólico (PLGA). Estes polímeros são hidrofóbicos, insolúveis em água e 

solúveis em vários solventes orgânicos. O PLA possui um centro assimétrico no ácido 

lático, as formas levorotatória (L), dextrorotatória (D) ou racêmicas (D,L) do polímero 

podem ser obtidas (Merkli et al., 1998). Nas células, o ácido láctico é convertido em 

piruvato pela lactato desidrogenase presente, como diferentes isoenzimas no coração, 
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músculos e fígado, e sua eliminação ocorre via ciclo de Krebs, principalmente pelos 

pulmões e rins, na forma de dióxido de carbono e água (Makino et al., 2002; 

Bazile et al., 1995; Dellacherie et al., 2001).  

As nanocápsulas poliméricas podem ser uma alternativa interessante para 

melhorar a eficácia do BZ no tratamento da fase crônica da doença de Chagas e 

diminuir os efeitos colaterais provenientes da terapia, além de permitir a administração 

pelas vias parenteral e oral. 

Assim sendo, neste trabalho foram desenvolvidos NC de PLA com o BZ e foi 

avaliada sua eficácia em modelo experimental murino de infecção com a cepa Y do 

T. cruzi. 

1.3. Sistemas autonanoemulsionáveis 

A administração de fármacos pela via oral é a mais utilizada e a mais facilmente 

aceita pelos pacientes por ser pouco invasiva, indolor, além de serem produzidos com 

menor custo. Várias alternativas vem sendo desenvolvidas para aumentar a 

biodisponibilidade de fármacos lipofílicos como: micronização dos cristais, formas 

amorfas e formulações lipídicas (Gaucher et al., 2010). Dentre as formulações lipídicas 

os sitemas autoemulsionáveis (SNEDDS) veiculando fármacos lipofílicos podem 

eventualmente aumentar a absorção uma vez que o fármaco já se encontra disperso, 

além de proteger o fármaco do ambiente hostil do trato gastrointestinal (TGI) e 

apresentar um perfil de absorção mais sustentado (Gursoy et al., 2004). Além de serem 

formulações que usam excipientes de baixo custo e serem facilmente produzidas em 

escala industrial. 

 Os lipídeos e os excipientes lipídicos podem ter efeitos benéficos e significativos 

na absorção quando co-administrados com fármacos lipofílicos, sendo uma alternativa 

no desenvolvimento de medicamentos preparados à partir de compostos 

farmacologicamente ativos, mas com limitada solubilidade em água. Formulações 

lipídicas evitam a etapa de dissolução dos fármacos lipofílicos em formas farmacêuticas 

sólidas, que geralmente é lenta. Assim, as formulações lipídicas, onde o fármaco 

lipofílico se apresente já solubilizado, são uma alternativa para aumentar sua 

biodisponibilidade. De acordo com Porter et al., 2008 e Trevaskis et al., 2007, existem 

três mecanismos pelo qual os lípides podem afetar a absorção e a biodisponibilidade 

após administração oral: alteração da composição do meio intestinal, recrutamento de 
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transportadores linfáticos de fármacos presentes no intestino e interação com 

transportadores de membrana nos enterócitos. Os excipientes de uma formulação 

lipídica, como óleos, surfactantes, co-solventes e agentes de complexação podem alterar 

a composição do fluido GI, estimulando a secreção dos sais biliares e fosfolipídios, 

sendo que a solubilização do fármaco lipofílico no fluido GI vai envolver os 

componentes exógenos e endógenos. A presença de lipídeos e produtos da digestão 

lipídica estimula a secreção de bile no duodeno e a concentração de sais biliares 

aumenta acima da sua concentração micelar crítica.   

 Os componentes da bile incorporam os lipídeos e o fármaco em estruturas 

coloidais, como as micelas. Estas por sua vez, propiciam o transporte do fármaco pela 

camada aquosa que recobre os enterócitos, aumentando a sua absorção. Além do mais, a 

presença de substâncias graxas no estômago retarda o seu esvaziamento 

(Read et al., 1991). Muitos estudos sugerem que formulações altamente dispersas, em 

particular aquelas que se autoemulsionam em contato com os fluidos do trato GI 

produzindo partículas submicrométricas aumentam a biodisponibilidade do fármaco 

incorporado (Pouton et al., 2000 e Gursoy et al., 2004).  

 As lipoproteínas intestinais, como quilomicrons e VLDL (very low density 

lipoprotein), são partículas grandes que não são absorvidas via endotélio vascular. Estas 

lipoproteínas são transportadas pelo sistema linfático, que apresenta o endotélio mais 

descontínuo. Estudos vêm demonstrando que os ativos lipofílicos se associam a estas 

lipoproteínas e são transportadas pelo sistema linfático, evitando assim o metabolismo 

de primeira passagem (Figura 12). Entre os lipídeos destacam-se ácidos graxos, 

monoglicerídeos, diglicerídeos, triglicerídeos e fosfolipídios. De modo geral, os ácidos 

graxos são absorvidos no lúmen intestinal sem sofrer modificação, enquanto os 

triglicerídeos são primeiramente hidrolisados antes da absorção. Assim, provavelmente 

os triglicerídeos necessitem de um tempo maior que os ácidos graxos para serem 

absorvidos. Glicerídeos, fosfolipídios e seus produtos de digestão aumentaram o 

transporte linfático de fármacos muito lipofílicos como o halofantrine 

(Trevaskis et al., 2006) e o α-tocoferol (Koo, et al., 2001). 
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Figura 12- Representação esquemática dos mecanismos de absorção de fármacos (D) 

no intestino. Observa-se o transporte intracelular de moléculas neutras (D) e paracelular 

de substânicas ionizadas (D-). Destacam-se ainibição de absorção pelas enzimas de 

efluxo P-gP e CYP3A. Os ácidos graxos e triglicerídeos são absorvidos principalmente 

pelo sistema linfático mesentérico. (Adaptado de Gupta et al., 2013) 

 Alguns excipientes lipídicos como lipídeos etoxilados e surfactantes vêm 

apresentando a capacidade de atenuar e/ou inibir o efluxo dos fármacos mediado por 

transpostadores de membrana, em particular das proteínas do tipo PgP in vivo, presentes 

nos enterócitos, e que exercem grande efeito sobre a biodisponibilidade oral de diversos 

fármacos. Alguns estudos in vivo observaram um aumento da absorção de fármacos 

relacionado à composição da formulação sugerindo-se a inibição da PgP por 

ingredientes não ativos dessas formulações como os surfactantes (Cornaire et al., 2004, 

Constantinides et al., 2007). 

Os sistemas autoemulsionáveis de entrega de fármacos (SNEDDS) são um tipo 

de formulação lipídica anidra, e são definidos como misturas isotrópicas de óleos 

naturais ou sintéticos, surfactantes, co-surfactantes e co-solventes. Os SNEDDS quando 

entram em contato com meio aquoso (como o TGI) sob suave agitação, formam um 

sistema emulsionado estável do tipo óleo em água, gerando gotículas de tamanho 

inferior a 1 micrômetro, mais especificamente entre 50-300 nm de diâmetro. Quando 

comparados com as macroemulsões, que são formulações sensíveis e metaestáveis, as 

SNEDDS são formas fisicamente mais estáveis e de formação espontânea 

(Wuet al., 2006). Os SNEDDS podem ser administrados em cápsulas de gelatina moles 

ou rígidas, adsorvidos em partículas ou granulados porosos (Beg et al., 2012 e 2013 e 



70 

 

Hu et al., 2012) e apresentam grande estabilidade física, química e microbiológica ao 

armazenamento, devido à ausência de água. 

Os SNEDDS são formas líquidas onde o fármaco se encontra solubilizado 

evitando, portanto etapas de desintegração e solubilização, facilitando sua partição para 

os fluidos gastro-intestinais devido a uma maior superfície de contato nas nanoemulsões 

formadas, consequentemente aumentando a absorção do fármaco e a biodisponibilidade 

oral (Wu et al., 2006). Esta estratégia permite em geral um aumento significativo do 

tempo de residência do fármaco no sangue e manutenção de concentrações eficazes, 

além de diminuição das doses administradas (Wu et al., 2006). 

A Cyclosporina A foi incorporada neste tipo de formulação e está diposnível no 

mercado farmacêutico (Sandimmun Neoral
®
), mostrando o potencial deste tipo de 

formulação para compostos hidrofóbicos (Ptachcinsky et al., 1986 e 

Kovarik et al., 1994). Sistemas autoemulsionáveis (SEDDS) com fenitoína foram 

desenvolvidas e comparadas com o fármaco disponibilizado no mercado em suspensão 

oral (Dilantin
®
), obtendo um aumento de 2,3 vezes na biodisponibilidade do fármaco 

quando comparado com a forma pulverizada (Eman et al., 2008). Resultados 

semelhantes foram observados para SEDDS de dexibuprofeno com Labrafil M 1944 

CS, capryol 90 e Labrasol, onde se obteve um aumento de duas vezes na área sob a 

curva da concentração plasmática-versus-tempo quando comparado com o fármaco em 

pó (Prabagar et al., 2009). 

Dentre os excipientes utilizados no preparo das SNEDDS, o óleo é um dos mais 

importantes, uma vez que ele é o maior responsável pela solubilização de fármacos 

lipofílicos e pode aumentar a fração absorvida deste fármaco mediada pelo transporte 

linfático, dependendo do tipo de triglicerídeo utilizado (Lindmark et al., 1995, 

Holm et al., 2001). Óleos vegetais e os triglicérides de cadeia longa e média são 

frequentemente utilizados como veículo nas formulações SNEDDS (Hauss et al., 1998). 

 Os surfactantes por sua vez, são substâncias anfifílicas que possibilitam a 

formação das gotas do tipo óleo em água (O/A), sendo os mais utilizados neste tipo de 

formulação, aqueles que possuem valores de EHL (Equilíbrio Hidrófilo-Lipófilo) 

elevados como o Tween
®
 80 (EHL=15), o Labrasol

®
 (EHL=14), o Cremophor EL

® 

(EHL=12-14) e o Labrafac
®
 CM10 (EHL=10). Geralmente os tensioativos são 

utilizados na proporção de 30-60 % (p/p) na formulação de SNEDDS para gerar a 

formação de nanoemulsões estáveis. Entretanto, grandes quantidades deste constituinte 
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podem causar irritação na mucosa intestinal e podem aumentar significativamente a 

toxicidade da formulação. Como no preparo das SNEDDS grandes quantidades do 

fármaco e de surfactante são requeridos, são utilizados também co-solventes para 

facilitar a solubilização do fármaco na base oleosa. Geralmente são utilizados solventes 

orgânicos como o etanol, o propilenoglicol e o polietilenoglicol, em concentrações 

apropriadas para administração oral.  

Portanto o desenvolvimento de novas formulações contendo BZ destinadas à 

melhoria de sua biodisponibilidade oral ou de redução de seu metabolismo de primeira 

passagem são importantes para o tratamento de pacientes, na tentativa de melhorar a 

adesão à terapia e também os índices de cura, enquanto novos fármacos mais eficazes 

não estejam disponíveis para o tratamento. A nanotecnologia farmacêutica pode, 

portanto, apresentar opções que possam ajudar no rejuvenescimento do benznidazol. 
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2-OBJETIVOS 
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2- OBJETIVO GERAL 

O objetivo principal deste capítulo foi o desenvolvimento farmacotécnico de 

novas formulações farmacêuticas nanoestruturadas contendo o Benzonidazol como 

alternativas futuras para o tratamento da doença de Chagas. 

 

2.1. Objetivos específicos 

- Desenvolver nanocápsulas (NC) poliméricas à partir do ácido polilático (PLA) 

encapsulando o Benzonidazol usando o método de nanoprecipitação; 

- Avaliar as propriedades físico-químicas das nanocápsulas desenvolvidas quanto 

ao tamanho (EDL) e potencial zeta; 

- Caracterizar a morfologia das NC por microscopia de força atômica; 

- Avaliar a homogeneidade da dispersão de partículas pela técnica de 

fracionamento assimétrico acoplado aos detectores de espalhamento dinâmico (EDL) e 

estático de luz multi-ângulo (MALS); 

 - Avaliar a eficácia das NC de PLA contendo BZ em modelo experimental 

murino de infecção pela cepa Y de T. cruzi; 

- Desenvolver formulações lipídicas auto-nanoemulsionáveis (SNEDDS) 

contendo Benzonidazol para administração oral; 

- Caracterizar as nanoemulsões autoformadas quanto ao aspecto físico-químico: 

tamanho e potencial zêta das nanogotículas; 

- Avaliar a morfologia das nanogotículas por microscopia de força atômica; 

- Avaliar a homogeneidade da dispersão de gotículas e sua estabilidade pela 

técnica de fracionamento em campo de fluxo assimétrico acoplado aos detectores de 

espalhamento dinâmico (EDL) e estático de luz multi-ângulo (MALS); 

- Avaliar a eficácia anti-T. cruzi das formulações SNEDDS contendo 

benzonidazol em modelo murino de infecção experimental pela cepa Y do T.cruzi; 

- Determinar a segurança e a dose das formulações de SNEDDS através de 

estudos de toxicidade aguda em camundongos; 

- Avaliar a toxicidade intestinal após tratamento com formulações de SNEDDS 

determinando-se alterações da permeabilidade intestinal in vivo; 

- Avaliar a toxicidade aguda da formulação SNEDDS com o BZ avaliando-se 

parâmetros hematológicos e bioquímicos de camundongos Swiss machos e fêmeas que 

receberam dose única da formulação. 
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3- MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1. Materiais 

 O benzonidazol (BZ) foi adquirido do LAFEPE-PE (BRASIL) (Lafepe 

Benzonidazol® comprimidos) e o itraconazol da Sigma-Aldrich (St. Louis, EUA). A 

acetonitrila, a acetona e o etanol de grau de pureza HPLC foram adquiridos da Tedia 

(Brasil). A água Milli-Q foi purificada pelo sistema Symplicity 185® (Millipore, 

Bedford, EUA) e foi utilizada para preparar todas as soluções. A Lecitina de soja 

(Epikuron® 170) foi gentilmente fornecida pela Lucas Meyer (França). O Miglyol® 

810N foi adquirido da Hulls (Alemanha). O Polietilenoglicol 300, o Tween
®
 80, a 

glicose P.A., o fosfato de sódio monobásico P.A. e o fosfato de sódio dibásico P.A. 

foram adquiridos da Vetec (Rio de Janeiro, Brasil). O Labrasol® e o Transcutol® foram 

adquiridos da Gattefossé (Cedex, França) e o Cremophor® EL foi adquirido da BASF 

(Ludwigshafen, Alemanha). O poloxamer 188 (Synperonic) (Aldrich, Brasil) e o ácido 

poly(D,L)-lático) (PLA) Mn 42.000Da foram adquiridos da Sigma-Aldrich (Brasil). 

3.1.1. Extração do Benzonidazol 

 O BZ foi extraído dos comprimidos de Lafepe Benzonidazol
®
. Os comprimidos 

(n = 5) foram pulverizados em gral, transferido para um béquer onde foi adicionado 

metanol. A mistura foi mantida sob agitação durante 20 minutos, ao abrigo da luz. A 

solução resultante foi filtrada em papel de filtro para remover os excipientes insolúveis 

dos comprimidos. A solução resultante foi concentrada em rotavapor (Heidolph 

Instruments, Alemanha). O material foi recristalizado a partir da mistura metanol/água e 

os cristais foram secos em dessecador até peso constante conforme previamente descrito 

por Branquinho et al, (2014). 

3.2. Animais 

 Os experimentos in vivo foram aprovados pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal da Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil 

(protocolos nº2009/29 e 2013/16) e estão de acordo com o Guia para o Cuidado e Uso 

de Animais de Laboratório (COBEA). Camundongos Swiss fêmeas e machos foram 

usados neste trabalho com 6 semanas de vida e peso de aproximadamente 25 ± 5 g. Os 

animais foram mantidos em caixas de plástico nas seguintes condições ambientais: ciclo 

de dia/noite de 12 h, temperatura de 22 ± 2 ° C, dieta padrão e água ad libitum. 
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3.3. Condições cromatográficas 

 O sistema de CLAE utilizado consistiu de um módulo de separação Waters 

Alliance 2695 composto de amostrador automático, bomba, forno de coluna e detector 

de UV Waters 2489. A separação foi realizada em uma coluna C18 Phenomenex, 

Gemini NX (150 mm x 4,6 mm) com partículas de tamanho 5 µm, protegida por uma 

pré-coluna C18 Phenomenex AJO-7597 (2 mm x 4,6 mm, 3 µm). A fase móvel 

isocrática, consistia de uma mistura de acetonitrila/água (30:70, v/v) e o fluxo foi de 1,0 

mL/minuto. As análises foram realizadas a 40°C. O eluente da coluna foi monitorado 

com um detector de ultravioleta no comprimento de onda de 324 nm. 

3.4. Nanocápsulas poliméricas encapsulando benzonidazol 

3.4.1. Preparação das Nanocápsulas contendo benzonidazol 

 As nanocápsulas de PLA contendo BZ foram preparadas pelo processo de 

deposição interfacial de um polímero pré-formado, descrito por Fessi et al., 1989, 

também conhecida como nanoprecipitação. O processo consiste da mistura de uma fase 

orgânica miscível em água em uma solução aquosa contendo um surfactante hidrofílico. 

Com o objetivo de desenvolver NC com pleo menos 1 mg/mL de BZ, considerando a 

dose terapêutica de 100 mg/Kg/dia usado no modelo experimental murino, várias 

concentrações dos excipientes da formulação foram testadas com o objetivo de se obter 

uma formulação estável e capaz de encapsular o máximo de BZ. Na fase orgânica, a 

acetona (6-12 mL) foi dissolvido o polímero de ácido poli-(D,L) lático (6-30 mg/mL) o 

Miglyol 810N (25-200 µL/mL) e a lecitina de soja (7,5-30 mg/mL) Essa solução foi 

vertida em uma solução aquosa (12-24 mL) contendo Synperonic F68 (7,5-15 mg/mL). 

A mistura resultante foi mantida sob agitação magnética por 10 minutos; o excesso de 

solvente foi evaporado a pressão reduzida em rotavapor (Heidolph Instruments, 

Alemanha) à temperatura de 40˚C para um total de 10 mL.  

3.4.2. Análise do tamanho e de potencial zeta  

 O espalhamento de luz dinâmico (ELD) ou espectroscopia de correlação de 

fótons (EDL) é uma técnica não destrutiva utilizada para medir o coeficiente de difusão 

de partículas em solução. O coeficiente de difusão é uma medida média da trajetória 

difusional de uma molécula individual. O tamanho médio das gotículas e o índice de 

polidispersão das NC foram determinados no Nanosizer N5 Plus (Beckmann Counter, 
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EUA). A dispersão de luz foi monitorada em um ângulo de 90° em relação à incidência 

do laser a 25°C. As formulações foram dispersas em água ultrapura Milli-Q. O potencial 

zeta (ζ) foi determinado por anemometria de laser doppler associado à microeletroforese 

(Zetasizer PN3702/Malvern Instruments, Malvern, UK). Todas as amostras foram 

diluídas igualmente em solução de NaCl 1 mM. Os valores reportados foram expressos 

como média ± desvio padrão (n =10 medidas) de pelo menos três lotes diferentes de 

cada formulação. 

3.4.3. Porcentagem e Eficiência de Encapsulação 

 A porcentagem e a eficiência de encapsulação do BZ foram determinadas pelo 

método de CLAE-UV previamente descrito, utilizando-se o método de 

ultrafiltração/centrifugação para separação das NC do meio aquoso externo. A 

porcentagem de encapsulação objetiva determinar o teor de BZ incorporado à 

nanocápsula polimérica em relação ao total de fármaco na formulação, sendo calculada 

pela diferença entre a quantidade total de BZ na suspensão coloidal após a filtração em 

membrana de 0,8 m (Nalgene
®
), e a quantidade de BZ livre solúvel na fase aquosa 

externa, dividida pela quantidade total de BZ na suspensão após a filtração x 100. O BZ 

total foi determinado pela completa dissolução de 400 µL da suspensão de NC em 

acetonitrila após filtração em 0,8 µm. O BZ livre solúvel na fase externa aquosa foi 

obtido no ultrafiltrado de 400 µL da suspensão de NC, centrifugado a 500 × g por 30 

minutos em dispositivos AMICON (membranas MICROCON de 100 kDa, Millipore
®
). 

A quantidade de BZ ligado à membrana do AMICON também foi determinado após a 

ultrafiltração/centrifugação, retirando-se a mesma e fazendo uma quantificação. O 

rendimento do processo foi calculado pela quantidade de BZ presente em 400 µL de 

suspensão de NC dividido pela quantidade de BZ pesado e adicionado ao preparo de 

400 µL de suspensão de NC x 100. A porcentagem de BZ precipitado nas formulações 

de NC foi determinada pela diferença entre a quantidade de total em 400 µL de NC 

antes da filtração e após filtração em filtro de seringa 0,8 µm. Foram utilizadas as 

equações para o cálculo da porcentagem e da eficiência de encapsulação conforme 

descrito por Oliveira et al., 2011.  

 

 

% encapsulação = (BZ total após filtração (mg) - BZ no ultrafiltrado (mg) x100 

                          BZ total na suspensão após filtração (mg) 
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Rendimento do processo (%) = BZ total na suspensão após filtração (mg) x 100 

                                         Quantidade de BZ pesado (mg) 

 

 

3.4.4. Caracterização das dispersões por AsF4-MALS 

 As amostras foram fracionadas pela técnica de técnica AsF4 (Asymmetric Flow 

Field Flow Fractionation /AsF4) e analisadas pelos detectores de UV, EDL e MALS 

(Multi Angle Light Scattering Detector).Na técnica de fracionamento assimétrico 

(AsF4) o canal de separação é constituído por um bloco superior impermeável e um 

bloco inferior de superfície porosa que serve de suporte para uma membrana 

semipermeável (Figura 13). O campo de fluxo cruzado perpendicular (cross flow) 

restringe o fluxo principal (tip flow) na saída do canal. Durante a fase de eluição, o fluxo 

principal irá formar um perfil de fluxo laminar na direção longitudinal (Figura 14B). 

 

 

Figura 13- Desenho esquemático do canal de separação do AsF4. 

 A fase móvel líquida entra no canal principal no topo do canal de separação e 

formará o fluxo longitudinal (tip flow) e o fluxo cruzado (cross flow) (Figuras 13 e143). 

Outra bomba bombeia a fase móvel em fluxo perpendicular em relação ao fluxo laminar 
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do canal (fluxo cruzado). O fluxo cruzado gera uma força que retarda a difusão das 

partículas através do canal e força a acumulação próxima à superfície da membrana. As 

propriedades de difusão e/ou o tamanho das partículas, assim como a magnitude do 

fluxo cruzado determina a separação quantitativa das diferentes populações de 

nanopartículas presentes na amostra pelas suas diferentes velocidades de difusão que 

possuem relação com seu formato e tamanho. As partículas de menor tamanho (maior 

velocidade de difusão) e com menor interação com a membrana são eluídas com maior 

velocidade. O mecanismo de separação do fracionamento em um campo de fluxo 

assimétrico (AsF4) está ilustrado na Figura 14. 

 

Figura 14- Representação esquemática das dimensões do canal de separação (A) e das 

etapas de concentração e eluição da amostra (B). Adaptado de Kuntsche et al., 2009. 

 O tamanho das nanocápsulas poliméricas de PLA contendo ou não o BZ foi 

analisado por MALS e por EDL com uma etapa de fracionamento anterior por ASF4. 

Foram injetados 5-50 µL de amostra previamente diluída em água (1:200). Uma 

membrana de celulose regenerada com poros de diâmetro de 10 kDa depositada sobre 
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um suporte de cerâmica porosa foi utilizada para o fracionamento. A amostra injetada 

foi retida no início do canal de separação por um fluxo perpendicular (focus flow) de 4,2 

mL/min por 2 min. Um gradiente de fluxo cruzado (cross flow) de 4-0 mL/min por 35 

min foi utilizado para o fracionamento das amostras e um fluxo linear (tip flow) de 4,5-

0,5 mL/min por 35 min foi utilizado para arrastar a amostra pelo canal de separação. 

Após os 35 min foi mantido um fluxo linear de 0,5 mL/min para a limpeza final da 

membrana de celulose (Figura 15). O sistema foi acoplado em linha com um detector 

espectrofotométrico ultravioleta (UV) (PN3211, Postnova Analytics), utilizando uma 

lâmpada de deutério em um comprimento de onda de 254 nm. Na sequência foi 

acoplado a um detector de espalhamento de luz em múltiplos ângulos (MALS PN3621, 

Postnova Analytics) e a um detector EDL (Zetasizer PN3702/Malvern Instruments). A 

aquisição e o processamento dos dados foram realizados utilizando Software AF2000 

Foco versão 1.1.0.23 (Postnova Analytics). Os raios geométricos das nanoemulsões 

foram calculados usando os dados de 15 ângulos do detector MALS aplicando o modelo 

de esfera (sphere fit). O cálculo do diâmetro geométrico é dado pela fórmula: Dg = Rg × 

0,775 × 2, onde Rg é o raio de giração, considerando-se que as amostras como esféricas. 
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Figura 15- Condições de fracionamento e velocidades de fluxo por AsF4 específicas 

para a análise das nanocápsulas de PLA. 
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3.4.5. Análise Morfológica das Nanocápsulas 

 A análise morfológica das NC foi realizada por microscopia de força atômica 

(MFA) utilizando o modo de varredura por sonda mecânica. Para realização da MFA 

foram utilizados os equipamentos Multimode e Dimension 300, ambos monitorados por 

controlador Nanoscope IIIa (Digital Instruments, Santa Bárbara, EUA), do Centro 

Tecnológico de Minas Gerais (Campus SENAI-CETEC, MG). As imagens foram 

obtidas no modo de contato intermitente (tapping mode) utilizando sondas de silício de 

comprimento de 228 µm, com uma freqüência de ressonância de 75-98 kHz, força 

constante de 29-61 N/m e raio de curvatura de 5 nm a 10 nm. Para obtenção das 

imagens, aproximadamente 5 µL das amostras foram depositados na mica previamente 

clivada. As amostras foram secas sob uma corrente de Argônio. A varredura foi 

efetuada em uma velocidade de 1 Hz com resolução de 512 x 512 pixels. A análise das 

amostras foi realizada utilizando o programa de análise do sistema (Nanoscope 5.31r1-

Section Analysis). 

 

3.4.6. Estudo de liberação 

 A solubilidade do BZ foi previamente determinada em tampão fosfato pH 6,8 a 

37°C (0,26 mg/mL). O método de diálise direta foi utilizado para estudar a liberação de 

BZ a partir das NC de PLA in vitro (Kang et al., 2004; Wu et al., 2006). O teste foi 

realizado em condição sink, onde a quantidade de fármaco adicionado ao meio de 

liberação não deve ser superior a 20% da concentração de saturação do fármaco no meio 

de liberação (5,2 mg de BZ em 100 mL). Um volume de 500 µL da formulação de NC 

contendo BZ na concentração de 1 mg/mL foi colocado no tubo de diálise com 

membrana de celulose (D9277-100FT, Sigma-Aldrich, cut-off 14.000 Da) e colocado 

em 100 mL de solução de tampão fosfato pH 6,8 ( aproximadamente 0,5 mg BZ em 100 

mL) a 37 ± 0,5 °C, com uma velocidade de agitação de 100 rpm. Em intervalos pré-

determinados 500 µL foram retirados do meio externo e o volume reposto com 500 µL 

PBS fresco. Em seguida 500 µL de acetonitrila foram adicionados a cada amostra, 

agitadas em vortex, e resfriadas a -20°C para que ocorresse a precipitação dos sais do 

tampão. As amostras foram centrifugadas a 500 × g por 10 minutos. O sobrenadante foi 

coletado (900 µL) e as amostras foram analisadas por CLAE-UV. As características de 

liberação do BZ das NC foram comparadas e realizadas simultaneamente com o perfil 
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de dissolução intrínsica do fármaco puro, colocado dentro das membranas de diálise, 

nas mesmas condições e concentrações descritas anteriormente.  

3.4.7. Avaliação da Eficácia anti-T. cruzi em modelo experimental murino 

 A atividade da atividade anti-T. cruzi das NC de PLA contendo o BZ foi avaliada 

em modelo experimental murino de infecção pela cepa Y do T. cruzi. Foi utilizada a 

dose de 60 mg/Kg de BZ encapsulado nas NC de PLA administrados por via 

intraperitoneal (n = 8). Para que fosse possível o tratamento com esta dose de NC de 

BZ, as amostras foram concentradas em rotavapor com evaporação do excesso de água, 

obtendo-se a concentração final de 5 mg/mL de BZ na suspensão final de NC. 

 O grupo controle foi tratado pela mesma via com uma solução do fármaco na 

mesma dose (n = 8). A solução de BZ foi preparada solubilizando 40 mg do fármaco em 

1 mL de dimetilacetamida e polietilenoglicol 300 (1:1). Esta solução foi diluída para 

volume final de 8 mL de solução salina.  

 

3.5. Sistemas autonanoemulsionáveis (SNEDDS) contendo benzonidazol 

3.5.1. Estudo de solubilidade 

 O estudo de solubilidade foi realizado colocando-se uma quantidade em excesso 

de BZ (aproximadamente 1 g) em um microtubo contendo 1 mL de excipiente.. A 

mistura foi mantida sob agitação em vórtex durante 24 h em banho maria a 37° C. As 

amostras foram centrifugadas a 3000 × g durante 15 min para precipitar o fármaco não 

solubilizado. O sobrenadante foi retirado e diluído em metanol para a quantificação de 

BZ pelo sistema de CLAE-UV. Foi avaliada a solubilidade do BZ em vários óleos (óleo 

de milho, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de soja refinado, triglicérides de ácido 

cáprico e caprílico e Miglyol 810N
®

 (triglicerídeo de cadeia média) e surfactantes. 

Além disso, foi avaliada a solubilidade do BZ em água ultrapura, acetonitrila e nos 

tampões PBS pH 1,2; 3,0, 6,8. 

3.5.2. Preparação de formulações de SNEDDS 

 As formulações de SNEDDS foram preparadas por dissolução de BZ (5 mg/mL) 

na mistura de agente tensioativo, óleo e co-surfactante a 25°C. A mistura final foi 

agitada em vortex até a obtenção de uma solução límpida. As formulações foram 
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examinadas quanto a sinais de turvação ou separação de fases durante 2 dias, antes da 

auto-emulsificação em água. 

3.5.3. Análise do tamanho e de potencial Zeta  

 O tamanho médio das nanoemulsões formadas após autoemulsificação em água 

(diâmetro hidrodinâmico médio em intensidade), o índice de polidispersão da suspensão 

coloidal e o potencial zeta foram determinados conforme descrito na seção 3.4.2 deste 

trabalho. Os valores reportados foram expressos como média ± desvio padrão de pelo 

menos três lotes diferentes de cada formulação. O tamanho e índice de polidispersão das 

nanoemulsões foram avaliados em várias diluições, 1:10, 1:100 e 1:1000, assim como o 

efeito da centrifugação a 10.000 rpm por 30 minutos, estes testes foram realizados com 

o intuito de avaliar a estabilidade dos sistemas dispersos. 

3.5.4. Microscopia de Força Atômica (MFA) dos SNEDDS 

 A avaliação morfológica das nanoemulsões resultantes da autoemulsificação foi 

realizada utilizando-se Microscopia de Força Atômica (MFA). Foram realizadas 

análises das características da superfície das nanoemulsões formadas, além das 

propriedades de deformação sob pressão da sonda. A análise por microscopia de 

varredura por sonda mecânica (modo AFM) foi realizada à temperatura ambiente, no 

equipamento Dimension 3000 monitorado pelo software Nanoscope IIIa Controler 

(Santa Barbara, CA, EUA). Uma gota (5 µL) da amostra obtida após a diluição da 

SNEDDS em água (1:100), foi depositada sobre um suporte de mica recém recoberto 

com glutaraldeído, para imobilização das gotículas da emulsão. Após a deposição o 

conjunto foi submetido a uma corrente de argônio para secagem. As imagens foram 

obtidas em tapping mode (contato intermitente), utilizando sondas de sílica com um 

comprimento de 228 um (Nanosensor
®
), com frequências de ressonância de 75-98 kHz, 

e um raio nominal de curvatura da ponta de 5 nm a 10 nm. A taxa de varredura foi 1 Hz. 

Análises das imagens foram realizadas utilizando-se o software de análise do 

Nanoscope® 5.31r1. 

3.5.5. Fracionamento em campo de fluxo assimétrico (ASF4-MALS) 

 As amostras foram fracionadas pela técnica de técnica AsF4 (Asymmetric Flow 

Field Flow Fractionation /AsF4) e analisadas pelos detectores de UV, EDL e MALS 

(Multi Angle Light Scattering Detector). O sistema de fracionamento utilizado foi um 
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AF2000 MT (Postnova Analytics, Europa, Landsberg, Alemanha), com amostrador 

automático (modelo PN5300, Postnova Analytics), degaseificador (modelo PN7520, 

Postnova Analytics) e bomba (modelo PN1130, Postnova Analytics). O canal foi 

formado a partir de um espaçador com espessura de 0,0350 cm e comprimento de 27,5 

cm (ponta a ponta) e largura de 2 centímetros. Uma membrana de celulose regenerada 

com poros de diâmetro de 5000 Da foi depositada sobre um suporte de cerâmica porosa 

para retenção da amostra frente ao fluxo cruzado. Água ultrapura filtrada em membrana 

com poro de 0,1 µm foi utilizada como eluente. Foram injetados 10-50 µL de amostra 

de cada formulação de SNEDDS previamente diluída em água (1:100). A amostra 

injetada foi retida no início do canal de separação por um fluxo perpendicular 

(focus flow) de 2 mL/min por 2 min. Um gradiente de fluxo cruzado (cross flow) de 1-0 

mL/min por 35 min foi utilizado para o fracionamento das amostras e um fluxo linear 

(tip flow) de 3-1 mL/min por 35 min foi utilizado para eluição da amostra pelo canal de 

separação (Figura 16). Após os 35 min foi mantido um fluxo linear de 1 mL/min para 

limpeza do canal e da membrana de celulose.  
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Figura 16- Condições de eluição das amostras de SNEDDS pelo AsF4. 

 

 

 



85 

 

3.5.5. Cinética de dissolução do BZ 

 Para a realização do estudo de liberação, primeiramente foi determinada a 

solubilidade do BZ em tampão fosfato pH 6,8 a 37°C sob agitação por 24 horas. O 

método de diálise direta foi utilizado para estudar a libertação de BZ das SNEDDS in 

vitro (Kang et al., 2004; Wu et al., 2006). Um volume de 100 µL de cada uma das 

formulações de SNEDDS com 5mg/mL de BZ foi colocado no tubo de membrana de 

celulose (14.000 MWCO- molecular weight cut off) em 100 mL de solução de tampão 

fosfato pH 6,8, a 37 ± 0,5°C, com uma velocidade de agitação de 100 rpm. Em 

intervalos pré-determinados 500 µL das amostras foram retirados e o volume reposto 

com tampão fresco. A acetonitrila (500 µL) foi adicionada a cada amostra recolhida, 

mantida sob vortex para a devida extração do analito, resfriada a -20°C para a 

precipitação dos sais do tampão e em seguida, centrifugada a 500 × g por 10 minutos. O 

sobrenadante foi coletado e as amostras foram analisadas por CLAE-UV para a 

quantificação do BZ segundo metodologia previamente descrita no item 3.3 

(Moreira et al., 2012). As características de liberação do BZ das SNEDDS foram 

comparadas com o perfil de dissolução do fármaco puro nas mesmas condições e nas 

mesmas concentrações. Para se determinar precisamente a porcentagem de fármaco 

liberada foi realizada a quantificação do BZ em cada uma das formulações no dia do 

experimento. 

3.5.6. Curva de calibração bioanalítica  

 As amostras de plasma foram tratadas de acordo com o método previamente 

descrito com algumas adaptações (Moreira et al., 2012). O itraconazol foi usado como 

padrão interno (P.I.) em solução estoque de 0,5 mg/mL. Plasma de animais que não 

haviam recebido nenhum medicamento foi utilizado para construção da curva de 

calibração. As amostras de plasma branco foram contaminadas com o padrão (BZ) e o 

P.I. (10 µL) como descrito no quadro 3 (n = 6). As amostras foram extraídas por 

extração líquido-líquido com éter etílico (2 mL), o solvente foi filtrado em filtro de 

membrana com poro de 0,45 µm e evaporado em atmosfera de nitrogênio. As amostras 

foram ressuspendidas em 100 µL de metanol e analisadas por CLAE-UV. O método de 

extração apresentou uma recuperação maior de 90% para as duas substâncias, e 

itraconazol. O método foi validado na faixa de 0,5-100 µg/mL, a razão das áreas de BZ 

e P.I. versus a concentração nominal foi usada para definição da equação da reta. O 
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coeficiente de correlação, a precisão e exatidão do método foram calculados. As 

amostras coletadas no teste de biodisponibilidade foram extraídas da mesma forma 

como descrito anteriormente após adição de 10 µL da solução do PI e também 

quantificadas por CLAE-UV. 

Quadro 3: Preparo das amostras da curva de calibração bioanalítica do benznidazol em 

plasma. Em todas as amostras foram adicionados 10 µL da solução de trabalho BZ e de 

P.I. 0,5 mg/mL (itraconazol) a 80 µL de plasma branco. 

Concentrações das 

soluções de trabalho de BZ 

(µg/mL) 

  

Volume de 

Solução de trabalho 

(μL) 

Concentração final 

presente na curva de 

calibração 

(µg/mL) 

5 10 0,5 

10 10 1 

25 10 2,5 

50 10 5 

100 10 10 

250 10 25 

500 10 50 

750 10 75 

1000 10 100 

3.5.7. Farmacocinética do benznidazol por via oral das diferentes 

formulações 

 Os camundongos Swiss fêmeas pesando aproximadamente 35g ± 3g foram 

divididos aleatoriamente em dois grupos com quatro animais cada (n = 4) e tratados por 

via oral por gavagem. O sangue foi coletado (150 µL) pelo plexo retro-orbital em tubos 

heparinizados nos intervalos de tempo indicados, 0,5, 1, 2, 3, 6, 12, 24, 48 h após 

administração das diferentes formulações. Em seguida as amostras foram centrifugadas 

durante 15 min a 800 × g e o plasma coletado e armazenado em ultrafreezer a -80ºC. O 

perfil plasmático da formulação SNEDDS 1-BZ foi comparada com do comprimido 

triturado e suspenso em CMC (4%), ambos na dose de 100 mg/Kg por gavagem oral. O 

BZ do plasma das amostras coletadas foi extraído da mesma forma que para o preparo 

da curva bioanalítica descrito no item 4.3.6. 

3.5.8. Modelagem Farmacocinética e da biodisponibilidade  

 A análise farmacocinética não compartimental foi realizada com base na análise 

das curvas de concentração plasmática de BZ versus tempo (h). As quantidades do BZ 
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absorvidas após administração oral foram determinadas por cálculo da área sob a curva 

(ASC0-t) e a área sob a curva do primeiro momento (ASMC0-t), utilizando-se o método 

trapezoidal considerando a última concentração mensurável. A área sob a curva 

extrapolada até ao infinito (ASC0-inf) foi calculada pelo ASC0-t + Clast/Ke, onde Clast é a 

última concentração mensurável e Ke é a constante de eliminação. O valor da AUMC 

extrapolada para o infinito (ASMC0-inf) foi calculada como AUMC0-t + (Clast ×t / Ke) + 

(Clast/ke
2
), obtido como o declive da regressão linear de valores de log da concentração 

plasmática em função do tempo na fase terminal. O tempo médio de residência (MRT), 

a depuração (CL) e o volume de distribuição (Vd) foram calculados pelas fórmulas 

seguintes: MRT = ASMC0-inf/ ASC0-inf, CL = dose / ASC0-t, e Vd = MRT × CL. O valor 

Ke foi obtido como o declive da regressão linear dos valores de log da concentração em 

função do tempo na fase terminal. A meia-vida de eliminação (t1/2) foi determinada 

como ln2/Ke.  

 

3.5.9. Eficácia anti-T. cruzi em modelo experimental murino 

3.5.9.1. Infecção dos animais  

 Foram utilizados camundongos Swiss fêmeas com aproximadamente 30 dias de 

vida pesando 20 ± 3 g, fornecidos pelo Centro de Criação Animal da UFOP em 

experimento aprovado pelo Comitê de ética da UFOP protocolos nº2009/29 e 2013/16, 

seguindo normas do COBEA. Os animais foram inoculados com 5000 tripomastigotas 

da cepa Y de Trypanossoma cruzi, por via intraperitoneal que é parcialmente sensível ao 

tratamento com benzonidazol. Essa cepa foi isolada de um paciente na fase aguda da 

infecção em 1950 por Pereira de Freitas em Marília, São Paulo (Freitas et al., 1953). Os 

camundongos foram divididos randomicamente em grupos com 8 animais. No quarto 

dia após a inoculação da cepa foi confirmada a infecção por exame de sangue a fresco e 

iniciado o tatamento nos animais que tiveram a infecção confirmada.  

3.5.9.2. Avaliação da parasitemia 

 A parasitemia dos animais foi determinada por exame de sangue a fresco (ESF) 

a partir do quarto dia após a infecção, quando a infecção tornou-se patente, e até trinta 

dias após o início do tratamento. A quantificação dos parasitos foi feita de acordo com o 
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método descrito por Brener (1962). Os gráficos com as curvas de parasitemia 

representam as médias diárias do número de parasitos quantificados (n = 8).  

3.5.9.3. Esquema de tratamento 

 Após a confirmação da infecção no 4º dia após a inoculação da cepa, os animais 

foram divididos em 8 grupos (n = 8). Todos os animais foram tratados por via oral 

utilizando-se sonda de gavagem gástrica. As doses do BZ a serem administradas foram 

calculadas de acordo com o peso de cada animal. Os camundongos foram tratados com 

o BZ por vinte dias nas doses de 100, 50 e 25 mg/kg, utilizando-se o comprimido 

Lafepe Benzonidazol
®
 para o tratamento (Filarde e Brener, 1987). Um comprimido de 

100 mg foi macerado e ressuspendido em 10 mL de água com goma arábica como 

agente suspensor. Os animais que receberam a SNEDDS 1 foram tratados em dias 

alternados no período de 20 dias, portanto com 10 doses de 100, 50 e 25  mg/kg de BZ. 

As formulações SNEDDS 1 foram administradas diretamente sem emulsificação prévia. 

3.5.9.4. Controle de cura 

 Para o controle de cura foram utilizados os testes de hemocultura, PCR, e 

sorologia, com a detecção de anticorpo específico anti-T. cruzi utilizando a técnica de 

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), sendo detectados os anticorpos IgG 

das subclasses IgG1, IgG2a e IgG2b nos soros dos camundongos. Foram considerados 

curados os animais que apresentaram cura parasitológica e sorológica. 

3.5.9.5. Hemocultura (HC) 

 As HC foram realizadas no 30° dia após o tratamento dos animais nos quais a 

parasitemia era subpatente (não detectada pela análise do sangue a fresco), empregando-

se a metodologia de Filardi e Brener (1987), sendo que para isto foi coletado 

aproximadamente 0,5 mL de sangue do seio venoso retro-orbital. As amostras de 

sangue foram distribuídas em dois tubos cônicos de 15 mL de sedimentação contendo 3 

mL de meio de cultura LIT (Camargo, 1964), incubadas a 28°C e homogeneizadas a 

cada 48 h. Para detecção do parasito, uma gota da hemocultura foi examinada ao 

microscópio óptico no 30°, 60°, 90° e 120° dias após cultivo. A presença de parasito, 

hemocultura positiva, indica que o animal não foi curado. 
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3.5.9.6. Reação da Polimerase em Cadeia (PCR) 

 A PCR foi realizada em amostras de sangue coletadas pelo plexo venoso orbital 

60 e 90 dias após o fim do tratamento de acordo com a metodologia de 

Ávila et al,. 1991. Assim, um volume de 200 µL de sangue foi coletado e conservado 

em 200 µL solução de cloridrato de guanidina (Guanidina-HCl) 6M/ácido 

etilenodietildinitritoteracético (EDTA) 0,2M/ pH 8,0 (1:1) como descrito por Ávila e 

colaboradores (1991). Após sete dias as amostras foram fervidas por 90 segundos para 

desnaturação do DNA e homogeneização da amostra (Ávila et al., 1991). 

Resumidamente, a partir de 200 µL do lisado de sangue, mantido a temperatura 

ambiente, o DNA foi extraído utilizando o kit Wizard
TM

 Genomic DNA Purification 

(Promega
®

). A PCR foi processada de acordo com o protocolo de Gomes e 

colaboradores (1998), modificada utilizando-se a enzima Taq Platinum DNA 

polimerase (Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil) e os iniciadores S35 

(5’AAATAATGTACGGGKGAGATGCATGA3’) e S36 

(5’GGTTCGATTGGGGTTGGTGTAATATA3’) (Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil) 

previamente descritos (Ávila et al., 1991). O DNA foi processado em amplificador 

PTC-150 (MJ Research, Ramsey, MA, EUA) e o DNA amplificado foi visualizado por 

eletroforese em gel de poliacrilamida a 6% e revelado utilizando a coloração pela prata 

(Santos et al., 1993). Controles positivos, negativos e dos reagentes foram incluídos em 

cada um dos ensaios realizados.  

3.5.9.7. Exames sorológicos 

 A técnica de ELISA foi utilizada para realização da sorologia para detecção de 

Imunoglobulina G total (IgG) de acordo com a metodologia estabelecida por 

Voller et al., 1976 com pequenas modificações. A sorologia foi um dos controles de 

cura após tratamento. Para tal, as amostras de soro foram coletadas duas vezes: 90 e 180 

dias após o término do tratamento e armazenadas a −20
o 

C. Os soros foram testados na 

diluição 1:80 utilizando-se solução salina tamponada contendo 0,05% de Tween 20
®
 

(PBS-T). Em todas as etapas foi utilizado um volume de 100 l da amostra ou do 

reagente correspondente a cada etapa. As incubações foram realizadas a 37°C. O 

antígeno foi obtido por extração alcalina de formas epimastigotas da cepa Y do T. cruzi 

mantidas em crescimento exponencial em meio LIT. As placas de 96 poços de fundo 

chato foram previamente sensibilizadas, 18 a 24 horas antes da realização do ensaio, 



90 

 

utilizando solução antigênica do T. cruzi contendo 4,5 g proteína/mL. Após a 

sensibilização, as placas foram submetidas a quatro lavagens sucessivas com PBS-T 

seguida de uma etapa de incubação por 30min com solução salina tamponada contendo 

10% de soro fetal bovino (PBS-10% SFB). Os soros foram adicionados e decorridos 

45min de incubação, as placas foram novamente submetidas a quatro lavagens 

sucessivas com PBS-T. A ligação do anticorpo foi determinada utilizando anti-

imunoglobulina G de camundongo marcado com a enzima peroxidase (Sigma, St. 

Louis, MO, EUA) na diluição de 1:4.000, empregando solução de PBS-T. As placas 

foram novamente incubadas por 45 min e posteriormente lavadas quatro vezes com 

PBS-T. Como substrato para a enzima foi utilizado solução de ortofenilenodiamino 

(Sigma Sigma, St. Louis, MO, EUA) na presença de peróxido de hidrogênio (0,03% de 

ortofenilenodiamino e 0,012% de peróxido de hidrogênio em solução tampão fosfato-

citrato 0,1 M/pH 5,0). As placas foram incubadas por 20min em ambiente escuro e a 

reação interrompida com 32 L de solução de ácido sulfúrico 2 M. A leitura foi 

realizada em um leitor de microplacas da BIO-RAD, modelo 3550 (Hercules, San 

Diego, CA, EUA), utilizando filtro de 490 nm. A absorbância discriminante de soros 

reativos e não reativos foi calculada pela absorbância média de dez soros não reativos 

somada ao dobro do desvio padrão. Em cada placa foram sempre adicionadas amostras 

de soro controles negativos e positivos. 

3.6. Avaliação da toxicidade dos SNEDDS 

3.6.1. Teste de toxicidade aguda NOAEL 

 O teste de toxicidade aguda NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) foi 

realizado em camundongos Swiss, uma fêmea e um animal macho, para cada 

formulação testada. Foram testadas as formulações SNEDDS 1 (com Tween 80), 

SNEDDS 1-BZ, SNEDDS 2 (com Labrasol), SNEDDS 2-BZ, SNEDDS 3 (com 

Cremophor EL), SNEDDS 3-BZ e a suspensão do comprimido de BZ, todos 

administrados por gavagem oral. Os animais receberam a cada duas horas, por via oral, 

doses crescentes do fármaco em concetrações crescentes de 25 mg/Kg a 500 mg/Kg. 

Todos os animais receberam os mesmos volumes de formulação. Os animais foram 

avaliados por 48 horas quanto ao aparecimento de sintomas tóxicos e subtóxicos de 

acordo com o estabelecido no guia da OECD (Organization for Economic Co-operation 

and Development) (Batista et al., 2010) para realização deste teste. 
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3.6.2. Determinação da Permeabilidade intestinal 

 A avaliação de alterações da permeabilidade intestinal pode ser feita através de 

testes específicos de determinam a passagem de moléculas grandes através do TGI, que 

com a barreira epitelial intacta não passariam. Recentemente foram descritos os usos de 

substâncias marcadas com isótopos radioativos, como 
99

mTc-EDTA e 
99

mTc-DTPA. 

Elas podem ser dosadas tanto no sangue quanto na urina de animais 

(Jorgensen et al.,2006; Varella et al., 2006, Viana et al,. 2009). O DTPA é um 

complexo trissódico com peso molecular de 549 Daltons. Este composto é atóxico, 

solúvel em água, não é metabolizado no estômago e apresenta filtração quantitativa 

pelos rins, além de ser facilmente detectável (Arrieta et al., 2006). Neste estudo, a 

permeabilidade intestinal foi avaliada por meio da determinação da radioatividade no 

sangue após a administração oral de 
99

mTc-DTPA. 

 Os camundongos Swiss fêmeas pesando aproximadamente 25 g foram divididos 

randomicamente em 9 grupos contendo 8 animais cada, sendo que os grupos de I-VIII 

eram animais saudáveis e somente o grupo IX era de animais infectados com T. cruzi. 

Os grupos tratados por gavagem 10 dias foram: I- Grupo tratado com água, II- Grupo 

tratado com SNEDDS sem fármaco, III- Grupo tratado com BZ-SNEDDS, IV- Grupo 

tratado com BZ comprimido triturado. Os grupos tratados por gavagem por 20 dias 

foram: V- Grupo tratado com água, VI- Grupo tratado com SNEDDS sem fármaco, VII- 

Grupo tratado com BZ-SNEDDS, VIII- Grupo tratado com BZ comprimido triturado. O 

grupo IX eram animais infectados com 5000 tripomastigotas da cepa Y de T. cruzi, 4 

dias após a infecção, período que se confirma a infecção e que se inicia o tratamento 

clássico no modelo experimental de doença de Chagas. 

 A permeabilidade intestinal foi avaliada pela quantificação da radioatividade no 

sangue após a administração oral de 
99

mTc-DTPA. Após o período de tratamento pré-

estabelecido para cada grupo, os animais receberam, por gavagem, 0,1 mL de solução 

de 
99

mTc-DTPA com radioatividade equivalente a 9,25 MBq medida em calibrador de 

dose (CRC
®
-25R Dose Calibrator, Capintec, Ramsey, EUA). Após 2 e 4 horas da 

administração do DTPA marcado aproximadamente 50 µL de sangue foi coletado de 

cada animal. O sangue foi colocado em tubo apropriado, pesado e a radioatividade 

determinada no equipamento Wizard 3 1480 Automatic Gamma Counter da Perkin 

Elmer, sendo que cada amostra foi analisada por 1 minuto (Viana et al., 2009). Os 

dados foram expressos em dose %, utilizando a seguinte equação: 
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%dose =______cpm (sangue)________  x 100 

cpm (dose administrada) 

 

cpm = contagem por minuto 

3.6.3. Avaliação da Toxicidade Aguda 

 Estes estudos foram realizados de acordo com o guia de cuidados e uso de 

animais de laboratório (Cobea) e aprovados pelos protocolos CEUA nº º2009/29 e 

2013/16. O teste foi realizado seguindo o guia para avaliação de toxicidade de 

substâncias administradas por via oral (OECD-Guideline for testing of chemicals/Acute 

Oral Toxicity – Acute Toxic Class Method, 2001) Os parâmetros avaliados foram: 

mortalidade, sinais clínicos, peso corporal, análises hematológicas e bioquímicas. Cada 

grupo experimental continha 10 camundongos Swiss fêmeas e 10 machos com 6 

semanas de vida e peso variando de 25 ± 5g. Os animais foram tratados com dose única 

por via oral com as formulações SNEDDS sem fármaco, BZ-SNEDDS (doses de, 10, 50 

e 100 mg/Kg), comprimido de BZ triturado (dose de 100 mg/Kg) e um grupo controle 

tratado com água. Os animais foram avaliados por 14 dias quanto à alteração de 

comportamento e à perda de peso. Análises hematológicas e bioquímicas foram 

realizadas 14 dias após o tratamento com dose única. Os animais foram anestesiados 

com Ketamina (7,5 mg/kg) e Xylazina (60 mg/Kg), o sangue foi coletado em tubos sem 

anticoagulante para as análises bioquímicas e com EDTA (0,18% p/v) para as análises 

hematológicas. Os parâmetros hematológicos avaliados foram: contagem de hemácias, 

hemoglobina, hematócrito, contagem de leucócitos total e contagem de plaquetas. As 

análises foram realisadas em analisador automático (Mindray BC-2800Vet). As funções 

hepática (TGO e TGP) e renal (ureia e creatina) foram avaliadas pela análise bioquímica 

mediante análise espectrofotométrica utilizando um autoanalizador (Wiener Lab modelo 

CM200 - Análise cinética) e kits de diagnóstico de análise cinética da linha Cristal, 

doados pelo laboratório Bioclin-Quibasa (Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil). 

3.7. Análise estatística 

 O nível de significância foi fixado em um valor de p < 0,05 para um intervalo de 

confiança de 95%. O teste de ANOVA two-way seguido do teste de Bonferroni foi 

utilizado para as análises estatísticas de tamanho, índice de polidispersão, liberação, o 
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perfil farmacocinético e os parâmetros farmacocinéticos. Para o teste de permeabilidade 

foi utilizado o teste ANOVA one-way, e para os testes de eficácia o teste de ANOVA 

one way seguido do teste de comparação múltipla de Tukey. O teste de Kolmogorov-

Smirnov foi realizado para verificar a normalidade dos dados. O teste ANOVA one-way 

seguido do teste de Tukey foi usado para comparar a área sob a curva dos níveis de 

parasitemia e a sobrevida entre os grupos. O teste Mann-Whitney foi usado para 

comparar o pico máximo de parasitemia entre os grupos testados. Todos os testes e as 

diferenças entre os grupos foram calculadas utilizando-se o software 

GraphPad Prism 5.01
®
. O teste t student foi usado para análise dos resultados de 

toxicidade aguda. 
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4-RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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4.1. Condições Cromatográficas e Linearidade analítica 

Nas condições cromatográficas utilizadas para análise do BZ por CLAE-UV no 

comprimento de onda de 324nm, foi observado que o tempo de retenção do BZ na 

coluna C18 de fase reversa foi de aproximadamente 1,70 min (Figura 17). A curva de 

calibração apresentou linearidade (r = 0,9959) na faixa de concentração entre 0,05 

μg/mL a 500 μg/mL (Figura 18). Há, portanto correlação linear entre as concentrações 

de BZ e suas respectivas áreas dos picos no cromatograma (n = 5). Assim o método 

analítico utilizado está dentro dos critérios exigidos pelo FDA e ANVISA. 
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Figura 17- Cromatograma do Benzonidazol determinado por CLAEcom 

detecção no ultravioleta (324nm). 

 

 

Figura 18- Curva de calibração para quantificação de Benzonidazol em nanocápsulas e 

em SNEDDS por CLAE-UV  

 

Estão apresentados na tabela 4 os parâmetros relativos à curva de calibração 

média.  
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Tabela 4- Parâmetros relativos à linearidade do método analítico para quantificação de 

Benzonidazol 

Parâmetro Valor 

Coeficiente angular (a) 19032,91 

Coeficiente linear (b) 81955,45 

Coeficiente de correlação (r) 0,9959 

4.2. Nanocápsulas Poliméricas 

4.2.1. Preparo das nanocápsulas poliméricas 

 As nanocápsulas poliméricas de PLA contendo 1 mg/mL de BZ foram 

preparadas pelo método de nanoprecipitação, que é simples e rápida de ser executada e 

requer um solvente orgânico miscível na fase aquosa. A concentração mínima de 

1mg/mL de BZ foi pré-estabelecida considerando-se a dose elevada de BZ para o 

tratamento (100 mg/Kg) dos camundongos infectados com T. cruzi, necessária de 

acordo com protocolos pré-estabelecidos (Romanha et al., 2010). Assim concentrações 

de BZ inferiores a 1mg/mL, não foram consoderadas adequada para futuros testes pré-

clínicos.  

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 5- Proporções de excipientes no volume final de 1 mL da suspensão de NC e características de tamanho das 

populações formadas para NC de PLA contendo 1 mg/mL de Benzonidazol. 

 
PLA 

(mg/mL) 

Miglyol 

(µL/mL) 

lecitina 

(mg/mL) 

Acetona 

(mL) 

Água 

(mL) 

Pluronic 

F68 

(mg/mL) 

Tamanho (nm) 

± 

DP
&

 

Índice de 

Polidispersão 

(I.P.) ± 

N
o
 

1* 6 25 7,5 6 12 7,5      226,2 ± 0,2 0,158 ± 0,01 

2 6 50 15 6 12 7,5 172,8 ± 0,5 0,097 ± 0,02 

3 6 75 22,5 6 12 7,5 226,6 ± 3,2 0,015 ± 0,07 

4 6 100 30 6 12 7,5 199,3 ± 1,0 0,021 ± 0,03 

5 6 150 30 8 16 7.5 240,7 ± 5,6 0,180 ± 0,05 

6 15 150 30 8 16 15 300,2 ± 8,9 0,277 ± 0,05 

7 6 200 35 10 20 7,5 235,9 ± 34,3 0,126 ± 0,16 

8 15 200 30 8 16 15 285,1 ± 10,6 0.290 ± 0,04 

9 30 200 30 12 24 15 236,6 ± 3,6 0,165 ± 0,03 

*Formulação considerada padrão. DP=Desvio Padrão. 



 

 

 Na tabela 5 estão apresentadas as formulações testadas. A formulação de NC de 

PLA com o BZ nas concentrações convencionais de polímero, óleo e surfactantes 

(formulação n°1) apresentou tamanho de 226 nm e índice de polidispersão de 0,158 

sendo, portanto a formulação monodispersa. Entretanto observou-se a formação de 

precipitado do fármaco em 24 após o preparo com a formulação mantida em geladeira 

(Figura 19). Assim, foi proposto o aumento da proporção de Miglyol
® 

810 N na 

formulação para aumentar a capacidade de encapsulação do BZ no sistema coloidal. As 

concentrações de polímero e surfactantes, lipofílico e hidrofílico, também foram 

aumentadas para estabilização do sistema. Em todas as formulações testadas obteve-se 

tamanho nanométrico, 170 a 300 nm e todas apresentaram índice de polidispersão 

menor que 0,3, sendo consideradas, portanto monodispersas (Gaumet et al., 2008). Com 

o aumento das concentrações dos excipientes ocorre aumento da viscosidade das fases 

oleosa e aquosa, com um consequente aumento do tamanho das partículas, assim foi 

aumentado o volume de acetona e água, mantendo sempre a proporção de 1:2, para se 

evitar o aumento da viscosidade das fases (Mosqueira et al., 2000). Nas formulações de 

1-4 observou-se, por análise macroscópica, a formação de precipitado e de cristais do 

BZ, após 1 dia após o preparo. De todas as formulações testadas a número 9 foi a que 

apresentou maior estabilidade com relação à precipitação. A formulação 9 apresenta 5 

vezes mais polímero; 8 vezes mais óleo, 4 vezes mais lecitina, 2 vezes mais Pluronic 

F68 que a formulação 1, entretanto, não foi observada diferença estatística nos 

tamanhos e índice de polidispersão entre as duas formulações. 

 O Miglyol
®
 810 N foi usado como o óleo do núcleo das nanocápsulas já que o 

BZ apresentou solubilidade nele de aproximadamente 1 mg/mL (Tabela 10). A lecitina 

de soja (Epikuron 170) além de tensoativo pode ter melhorado a solubilização do BZ no 

núcleo oleoso. Neste método de preparo a fase orgânica contendo o polímero, a lecitina 

e o fármaco foram solubilizados em acetona, a qual é vertida na fase aquosa contendo o 

poloxamer.  

 Quando a acetona se difunde na água, a difusão turbulenta entre os dois 

solventes (Marangoni effect) gera a formação de nanogotículas devido à diminuição da 

solubilidade dos excipientes presentes na fase orgânica (Fessi et al, 1989, Quintanar-

Guerreiro et al., 1999). Assim, após a evaporação do solvente orgânico há a formação 

de nanoestruturas. As partículas com tamanho nanométrico formadas apresentam 
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movimento browniano e repulsão elétrica devido à ionização de grupos em sua 

superfície o que aumenta a estabilidade coloidal do sistema. 

 

 

Figura 19- Microscopia ótica da formulação 1 de NC de PLA com cristais aciculares de 

benznidazol. 

 

O tamanho, o índice de polidispersão e o potencial zeta das NC, com ou sem o 

BZ foram avaliados periodicamente para avaliar a estabilidade das formulações. Após o 

preparo elas foram mantidas em geladeira a 4ºC (Tabela 6). Após 180 dias as NC sem 

fármaco não apresentaram diferença estatística em relação ao tamanho inicial. 

Entretanto, o IP variou acima de 0,3 aumentando a polidispersão da população nas 

condições de armazenamento. Não há diferença significativa entre o potencial zeta das 

formulações com e sem BZ após o preparo. Foi observado aumento significativo no 

tamanho, no IP (p < 0,001) e no potencial zeta (p < 0,05) das NC de BZ após 180 dias. 

As agregações das NC geram preparações com potencial zeta mais negativo, 

provavelmente devido degradação da lecitina e exposição de grupos aniônicos na 

superfície das NC, mas em estado avançado de instabilização. Além disto, foi observado 
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separação de fases da formulação e formação de precipitado do BZ após 180 dias nas 

NC com BZ.  

Tabela 6- Avaliação do tamanho médio, índice de polidispersão e potencial zeta de NC 

de PLA contendo BZ durante 3 meses. 

  NC PLA Branca NC PLA Bz 

Dias 

Tamanho ± DP
a
  IP

b
± DP

a
 

Potencial 

zeta (mV) Tamanho ± DP
a
  IP

b
± DP

a
 

 

Potencial  

zeta (mV) 

 (nm) 

  

(nm) 

0 216,2 ± 0,8 0,226 ± 0,01 -46,9 196,0 ± 2,5 0,148 ± 0,01 -44,4 

15 213,4 ± 2,7 0,188 ± 0,01 -42,5 201,1 ± 1,5 0,123 ± 0,01 -44,6 

30 220,1 ± 1,5 0,230 ± 0,01 -48,1 198,3 ± 1,6 0,146 ± 0,03 -46,9 

120 225,4 ± 8,2 0,291 ± 0,03 -48,2 194,2 ± 2,5 0,162 ± 0,01 -43,7 

180 246,5 ± 3,4 0,336 ± 0,01 -38,7 564,3 ± 0,5*** 0,688 ± 0,04*** -52,3* 

BZ concentração de 1mg/mL,
a
 DP: Desvio padrão; 

b
 IP: Índice de polidispersão. 

*** p < 0,001 e * p < 0,05 comparados a formulação no dia 0 

4.2.2. Eficiência e porcentagem de encapsulação 

O rendimento do processo e a porcentagem de encapsulação foram determinados 

para as formulações 5, 6, 9. O rendimento leva em consideração as perdas de fármaco 

durante as etapas de produção como, pesagem e evaporação. A porcentagem de 

encapsulação determina a quantidade de fármaco associada às nanocápsulas em relação 

ao total de fármaco na suspensão final.  

Tabela 7- Eficiência de encapsulação, porcentagem de fármaco precipitado e teor de 

encapsulação de formulações de NC de PLA com 1 mg/mL de Bz. 

Formulação          

de NC PLA 

Rendimento do 

processo (%) 

Precipitado

(%) 
Encapsulação (%)

 

Formulação 5 49,54 13,02 56,96 

Formulação 6 57,10 1,64 58,05 

Formulação 9 67,60 4,31 70,66 

Precipitado foi quantificado após 24 horas de armazenamento das formulações a  4°C. 



101 

 

 

A formulação 5 apresentou grande quantidade de precipitado (13,02%) e 

rendimento inferior a 50%. Na formulação 6, onde aumentou-se a quantidade de óleo, 

observou-se menor precipitação do BZ, menor perda e maior porcentagem de 

encapsulação que na formulação 5. Na formulação 9, onde a proporção de óleo é a 

mesma da 6, mas a quantidade de polímero é maior, o rendimento do processo foi 

maior, 67%, e a porcentagem de encapsulação de 70%. Neste caso uma parte do BZ não 

precipitada parece estar solúvel no meio externo ou associada a micelas de pequeno 

diâmetro hidrodinâmico. Assim, foi desenvolvida uma formulação de NC de PLA 

contendo um concentração final de 0,676 mg/mL de BZ, com 70% de rendimento. Esta 

formulação não apresentou precipitação do fármaco e portanto ela foi selecionada para 

testes biológicos subsequentes (Tabela 7). 

 

4.2.3. Caracterização físico-química das nanocápsulas de PLA por diferentes 

técnicas: AsF4, EDL, MFA  

 

 O tamanho das NC de PLA com BZ foi caracterizado usando diversas técnicas, 

como AsF4 com detectção por UV, MALS e EDL e por MFA. Na figura 19 está 

apresentado o fractograma resultante da análise das NC, onde pode ser observado um 

pico majoritário tanto no detector de UV quanto no MALS a 92°, sendo eluído entre 15 

e 25 minutos (Figura 20) e um pico menor nos tempos de 40 a 50 minutos. Os raio de 

giração (Rg) médios da população estão entre 60-240 nm, com maior frequência de 

partículas com menores tamanhos (Figura 21). O diâmetro geométrico foi calculado 

considerando a partícula esférica usando a fórmula Dg = Rg × 0,775 × 2, baseada na 

medida do raio de giração obtido por MALS. 
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Figura 20- Fractograma de nanocápsulas de PLA brancas (linha vermelha) e com o BZ 

(linha preta) por fracionamento por AsF4-MALS. Sinal do detector MALS num ângulo 

de 92°. 

 

 

Figura 21- Fracionamento de suspensão de nanocápsulas de PLA com BZ por ASF4, 

seleção da área a ser analisada (A) e distribuição de tamanho das partículas (B) 

analisadas por MALS e UV. 
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Figura 22- Fractograma de nanocápsulas de PLA sem o fármaco e com o BZ por 

fracionamento por AsF4 acoplado ao detector de espalhamento dinâmico da luz (EDL) 

para determinação do diâmetro hidrodinâmico médio (eixo y intensidade e eixo z Z-

average).  

 

 Na figura 22 está apresentado o fractograma de NC brancas e NC-BZ detectado 

por EDL, em z está plotado o diâmetro (nm). As duas formulações apresentaram 

distribuição de tamanho de 100 a 500 nm (pontos em verde e preto).  

Tabela 8- Determinação de tamanho e potencial zeta das NC de PLA brancas ou com 

BZ, por EDL em modo batelada, AsF4-EDL, AsF4-MALS e Microscopia de Força 

Atômica 

Formulação Diâmetro médio (nm)
# 

      Pré-fracionamento                          Pós-fracionamento 

  

 EDL MFA
* 

 

Hidrodinâmico 

AsF4-EDL  

(DhZ) 

Geométrico  

ASF4-MALS  

(DgZ) 

Rgz/Rhz Potencial 

Zeta 

NC PLA
 
 220,1 ± 2,5 183,5 ± 61,2 189,0 ± 4,2 157,6 ± 30,5 1,07 -48,1 ± 2,4 

NC PLA-BZ 236,6 ± 3,6 201,9 ± 82,3 167,5 ± 0,7* 146,0 ± 5,2 1,12 -45,4 ± 1,9 

n =3 (três lotes de NC); 
#
diâmetro médio baseado na medida de intensidade (z-average);*Microscopia de 

força atômica n:20 NC. 
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 Na tabela 8 estão representados os dados comparativos da distribuição de 

tamanho das NC de PLA brancas e com BZ utilizando-se as diferentes técnicas. Antes 

do fracionamento por AsF4, a suspensão coloidal de NC apresenta diâmetros médios 

superiores, enquanto que a fração principal após separação apresenta diâmetros 

hidrodinâmicos reduzidos, para ambas as preparações. O fracionamento separa as 

partículas grandes e possíveis aglomerados das formulações, que são eluídas quando o 

cross flow é zero, entre 40 e 50 minutos, onde podemos observar um pequeno pico, mas 

em concentrações insuficientes para avaliação do tamanho (Figura 20 e 22). 

Considerando-se que as mesmas partículas fracionadas são analisadas pelos dois 

detectores, MALS e EDL, os diâmetros geométricos se apresentam menores que os 

diâmetros hidrodinâmicos, o que indica que estas partículas possuem uma estrutura 

esférica e com diferentes densidades na superfície e no interior (Rg/Rh~1), indicando 

que possuem natureza capsular. O potencial zeta das NC brancas foi de -48 mV e das 

NC-BZ de -45 mV. Estes valores negativos e relativamente altos, em módulo, ajudam 

na estabilidade do sistema uma vez haverá repulsão eletrostática entre as partículas o 

que evita formação de aglomerados. O potencial zeta negativo é devido principalmente 

à presença de grupamentos carboxílicos terminais ionizáveis do PLA na superfície das 

partículas e dos ácidos fosfatídicos presentes na lecitina de soja utilizada 

(Epikuron 170
®

). 

A microscopia de força atômica possibilita a caracterização do diâmetro médio e 

da estrutura da superfície de partículas sem a necessidade de tratamento especial prévio 

na amostra (Oliva et al., 2002, De Paula et al., 2013). Embora este modo de imagem 

tenha baixa resolução, tem a vantagem de reduzir imagens de artefatos e possíveis 

modificações na superfície da amostra, sendo este aspecto fundamental em trabalhos 

usando materiais macios, como no caso das NC poliméricas (Oliva et al., 2002). A 

MFA vem sendo utilizada para caracterizar NC preparadas a partir de polímeros 

biodegradáveis, sendo um método rápido e simples de caracterização 

(Mosqueira et al., 2005; Leite et al., 2005 e De Paula et al., 2013). 
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Figura 23- Imagem de NC sem fármaco por MFA: Em A: imagem de altura (Z : 100 

nm) e em B imagem de amplitude (Z : 0,5V), obtidas em modo de contato intermitente 

(tapping mode). 3 μm x 3 μm. 

 

Pode-se observar na Figura 23 que as NC brancas, sem fármaco, possuem 

formato arredondado e uma variação no tamanho das partículas, o que se deve à 

polidispersão da amostra e ao fenômeno de agregação das NC de PLA durante a etapa 

de secagem da amostra sobre a superfície da mica e ao achatamento devido à pressão 

aplicada pela sonda durante a varredura que deforma as nanoestruturas contendo núcleo 

líquido e de baixa viscosidade (Montasser et al., 2002; Leite et al., 2005 e 

Kepcgunski et al., 2007).  
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Figura 24- Imagem de NC de PLA sem fármaco por MFA: Imagem da análise do perfil 

topográfico, o tamanho (vermelho) e altura (verde) da partícula utilizando-se o software 

Section Analysis do equipamento. 

A Figura 24 acima mostra a análise morfológica da formulação de NC de PLA 

sem fármaco, mostrando que as partículas formadas pelo método de nanoprecipitação 

foram esféricas. A imagem observada na Figura 24 mostra que as partículas da 

formulação de NC de PLA brancas, apresentaram um tamanho de aproximadamente 

181,8 nm. Ao analisar a altura das partículas observou-se um valor semelhante ao do 

diâmetro (183 nm) o que indica que o processo de achatamento nestas formulações não 

ocorreu. Como a NC desenvolvida possui maior concentração de polímero na sua 

constituição, provavelmente a camada polimérica que circula o núcleo oleoso é mais 

espessa o que evitaria o achatamento das NC devido ao contato da sonda 

(Leite et al., 2005). Além disto, as análises de MFA sugerem que a suspensão coloidal 

contendo o BZ é realmente de NC e não nanoemulsões, uma vez que a quantidade de 

óleo utilizado foi maior que das formulações de NC convencionais (Fessi et al., 1989)  

 



107 

 

 

Figura 25- Imagens de NC contendo BZ por MFA: Imagem de altura (A), imagem de 

amplitude (B) e imagem de fase (C) obtidas em modo de contato intermitente (tapping 

mode) 0.7 μm x 0.7 μm. 

 A Figura 25 mostra que as NC de PLA contendo BZ estão se sobrepondo umas 

as outras, processo que ocorre normalmente devido ao modo de secagem utilizando-se 

um jato de argônio. Entretanto, observa-se nesta imagem que há uma fina camada sobre 

a qual as NC parecem estar depositadas, que aparece mais escura na imagem de 

amplitude, que pode ser relacionada à textura diferenciada da parede polimérica. No 

meio exterior às NC observa-se também grande quantidade de pequenos agregados, que 

pelo tamanho poderiam ser atribuídos a micelas de tensioativos que co-existem nessas 

amostras (Mosqueira et al., 2000). Na seção de análise das imagens mostradas na Figura 

26 (abaixo) pode-se observar que o diâmetro das NC contendo o BZ foi maior (235 nm) 

que das NC brancas, sem fármaco. A relação diâmetro/altura é próxima de 1 e portanto, 

as NC contendo BZ não apresentaram-se muito deformáveis. 

 

A B C 
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Figura 26- Imagem obtida por MFA de NC de PLA contendo BZ: imagem da análise 

do perfil topográfico, o tamanho (vermelho) e altura (verde) da partícula utilizando-se o 

software Section Analysis do equipamento. 

 As partículas analisadas por MFA apresentaram tamanho inferior em relação às 

análises por EDL sem fracionamento, devido à perda da água de solvatação na 

superfície das partículas, uma vez que nas análises por MFA as partículas são 

previamente secas em fluxo de argônio. Pode-se observar que o tamanho dado pelas 

análises de MFA são maiores que os dados de tamanho geométrico, pois nesse caso 

houve fracionamento do pico e seleção de uma população de tamanhos mais próximos 

dentro do mesmo pico (Tabela 8). 
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4.2.4. Liberação do benznidazol a partir das nanocápsulas 

.

 

Figura 27- Perfil de liberação do Benzonidazol a partir das NC de PLA 

comparativamente ao perfil de dissolução do BZ em tampão fosfato pH 6,8. 

 O estudo de liberação do benzonidazol foi realizado pelo método de diálise 

direta para avaliar o perfil de liberação do BZ a partir das nanocápsulas poliméricas de 

PLA. A solubilidade do BZ em meio tampão fosfato pH 6,8 encontrado foi de 0,26 

mg/mL nas condições experimentais utilizadas. Assim utilizou-se a condição sink em 

que a concentração máxima de fármaco liberado no meio seria de aproximadamente 2% 

da solubilidade no meio de liberação. O volume de 520 µL da nanocápsula contendo 

0,676 mg/mL de BZ foi colocado dentro de cada saco de diálise. Como apresentado na 

Figura 27 a velocidade de liberação do BZ foi maior nas NC quando comparado com o 

perfil de dissolução do BZ em tampão fosfato pH 6,8. Provavelmente, as NC aumentam 

a superfície de contato, o que facilita o aumento da velocidade de dissolução. A 

liberação total neste meio ocorre em 24h, enquanto neste tempo a dissolução completa 

do BZ ainda não é atingida, aproximadamente 50%. Evidencia-se assim uma das 

vantagens do uso de sistemas manométricos com fármacos pouco solúveis, pois estes 

podem alterar ou mesmo melhorar a velocidade de dispersão/solubilização em meios 

biorelevantes, com efeitos sobre a biodisponibilidade desses fármacos. 
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4.2.5 Eficácia anti- T. cruzi de nanocápsulas poliméricas contendo 

Benzonidazol 

Considerando a concentração encapsulada de BZ nas NC de PLA, 1 mg/mL e a 

dose preconizada de tratamento do modelo animal de 100 mg/Kg, a formulação de NC 

foi evaporada para obtenção de um volume menor com concentração final maior de BZ. 

A via intraperitoneal foi escolhida devido à dificuldade de tratamento por 20 dias 

consecutivos pela via intravenosa dos animais. A via intraperitoneal se assemelha a via 

intravenosa sob o aspecto da biodisponibilidade, e da via oral sob do ponto de vista do 

metabolismo, pois em ambas o fármaco sofre o metabolismo de primeira passagem.  

Os estudos in vivo foram realizados em modelo experimental de infecção pela 

cepa Y do T. cruzi em camundongos Swiss fêmeas com 4 semanas de idade pesando 

entre 20-25 g. As curvas de parasitemia e sobrevida dos camundongos infectados e 

tratados por 20 dias com as formulações pela via intraperitoneal na dose de 60 mg/Kg 

de BZ estão mostradas nas figuras 28 e 29.  

 

 

Figura 28- Curvas de sobrevida de camundongos infectados com a cepa Y de T. cruzi 

tratados com salina (preto), NC Bz 60mg/kg (azul), NC branca (verde) e BZ livre 60 

mg/Kg/dia (vermelho). *** p < 0,001 quando comparado ao grupo tratado com salina. 

 Não foi observada diferença significativa entre os grupos tratados com salina e 

NC branca (p > 0.05) quanto à sobrevida. Todos os animais tratados com a solução de 

BZ sobreviveram durante o período de 40 dias que foram monitorados. O s animais 

tratados com as NC BZ apresentaram sobrevida menor que o grupo tratado com a 
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solução e maior que os animais infectados tratados com placebo e esta diferença foi 

significativa (p > 0.001). Os animais tratados com NC BZ morreram após o período de 

tratamento. Suspeita-se que a maior mortalidade do grupo tratado com NC de BZ em 

relação ao BZ solução, se deva à inflamação intraperitoneal causada pela administração 

de NC por essa via. Durante os vinte dias de tratamento observou-se um 

intumescimento do abdômen dos animais tratados com as NC com BZ. Provavelmente a 

presença das partículas na parede peritoneal causou um processo inflamatório devido ao 

longo esquema terapêutico usado neste modelo experimental. A princípio, avaliou-se 

que devido ao caráter biodegradável do PLA, as NC pudessem se degradar rapidamente 

na cavidade abdominal. Entretanto este processo inflamatório sugere o contrário e 

deverá ser mais bem avaliado em estudos posteriores. Os animais infectados e tratados 

com as NC sem fármaco tiveram a sobrevida baixa, 10 dias, e talvez por isto não tenha 

sido observada distensão abdominal.  

 

 

Figura 29- Curva de parasitemia de camundongos infectados com T. cruzi tratados com 

BZ em nanocápsulas de PLA na dose de 60 mg/Kg/dia pela via intraperitoneal. 

Tratamento iniciado no quarto dia e finalizado no 24° dia após infecção. 

 

Observou-se aumento na parasitemia dos animais após o fim do tratamento com 

a solução de BZ, em relação às NC de BZ (Figura 29). Os resultados obtidos utilizando-

se BZ em solução e NC de BZ na dose de 60 mg/kg indicaram que ambas formulações 

foram capazes de reduzir a parasitemia dos animais de forma similar (p > 0.05).  
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 Rigalli et al., 2012 e Perdomo et al., 2013 avaliaram o efeito modulador do BZ 

nos sistemas de biotransformação e transportadores ABC in vitro e in vivo, 

respectivamente. A glicoproteína P (PgP) é uma bomba transmembrana de efluxo 

dependente de ATP, pertencente à superfamília ABC (ATP binding cassete), localizada 

principalmente no trato GI, fígado e rins. A PgP representa uma barreira bioquímica 

para entrada de fármacos pelo intestino e é muito importante na excreção de substâncias 

xenobióticas. Foi demonstrado recentemente que o BZ aumenta a expressão de PgP in 

células HepG2 e aumenta os níveis de PgP no fígado (500%), jejuno (170%) e íleo 

(50%) de ratos tratados com BZ. O pré-tratamento por via oral de ratos com BZ 

diminuiu a ASC e a concentração plasmática máxima e aumentou a taxa de eliminação 

do BZ no plasma, sugerindo uma progressiva diminuição da absorção do fármaco e/ou 

aumento de sua eliminação após o tratamento com BZ. Estes trabalhos ajudam a 

explicar a baixa eficácia do BZ mesmo com longos períodos de tratamento nos modelos 

animais infectados com T. cruzi. Este fato poderá eventualmente estar também 

ocorrendo em pacientes chagásicos não curados pelo tratamento com BZ, fato este que 

precisa ser investigado. 

 No experimento de eficácia de NC de BZ realizado, usando a dose de 60 mg/Kg 

pela via intraperitoneal por 20 dias, pode ter havido um retardo na liberação do fármaco 

nos fluidos peritoneais, pois esse na forma particulada pode ter sido fagocitado pelos 

macrófagos peritoneais que são abundantes nesse tecido, gerando uma forte reação 

inflamatória. A fração liberada do BZ para o sangue, nos animais tratados com NC-BZ e 

que sobreviveram, parece ter sido suficiente para eliminar completamente os parasitos 

circulantes, mesmo após 20 dias do fim do tratamento, de maneira similar à observada 

no grupo tratado com a solução de BZ. A maior mortalidade neste grupo, entretanto, 

poderia ser atribuída às consequências da inflamação peritoneal associada. 
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4.3. Sistemas Autoemulsionáveis (SNEDDS) 

4.3.1. Estudo de Solubilidade em diferentes excipientes 

 A solubilidade do BZ foi determinada em várias condições, todas a 37° e em 

triplicata. De acordo com o sistema de classificação biofarmacêutica 

(Amidon et al., 1995 e Health and Human Services, US Food and Drug Administration 

(HHS-FDA), uma substância é considerada muito solúvel quando a maior dose 

administradapor via oral é solúvel em 250 mL de água ou menos, no caso do BZ um 

comprimido de 100mg. Além disto, deve ser avaliada a solubilidade em tampões com 

pH variando de 1-7,5. A maior dose administrada do fármaco, considerado muito 

solúvel, deve ser capaz de solubilizar em 250 mL de líquido, volume usado para 

ingestão do medicamento nos estudos de farmacocinética, em todas as faixas de pH 

fisiológico.  

 Considerando-se que o comprimido disponibilizado do BZ 

(Lafepe Banzonidazol) possui a concentração de 100 mg cada e os resultados obtidos no 

teste de solubilidade mostrados na Tabela 9, pode-se concluir que o comprimido de BZ 

se solubilizaria em 250 mL de água e nos tampões com pH 1,2 e 3,0. No tampão pH 6,8 

apenas 65 mg do BZ se solubilizaria em 250 mL deste meio, não atendendo, portanto 

aos critérios de classificação biofarmacêutica para fármacos muito solúveis, dado esse 

que se contrapõe a alguns trabalhos já publicados (World Health Organization, WHO 

Technical Report Series, No. 937, 2006). Quanto mais ácido o meio maior foi a 

solubilidade do BZ no meio, indicando ionização do grupo nitro em meio ácido. O BZ 

se mostrou quase 30 vezes mais solúvel no solvente orgânico, acetonitrila, que em água. 

Em 2006, a organização mundial da saúde (World Health Organization, WHO 

Technical Report Series, No. 937, 2006) classificou o BZ como fármaco de classe III, 

muito solúvel e pouco permeável. Entretanto sua classificação vem sendo muito 

questionada (Maximiano et al., 2010).  

 Maximiano et al., 2010 avaliaram a solubilidade do BZ em vários meios a 25°C, 

observando que o BZ foi muito pouco solúvel em água (0,23 mg/mL), em tampão pH 

1,2 (0,23 mg/mL) e 6,8 (0,24 mg/mL), ligeiramente solúvel em acetonitrila (2,86 

mg/mL) e praticamente insolúvel no óleo mineral e no óleo de amêndoas. Neste mesmo 

trabalho foi determinado experimentalmente o valor de log Poa (octanol:água), 

encontrando o valor de 0,772. O valor de Poa calculado pelo programa Scifinder foi de 

0,9. Assim, como o Log Poc/a foi menor que 1,7 os autores classificaram o BZ como 
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fármaco de classe IV, pouco solúvel e pouco permeável. A classificação 

biofarmacêutica do BZ é muito controversa, já tendo sido classificado na categoria II 

(baixa solubilidade e alta permeabilidade) e III (alta solubilidade e baixa 

permeabilidade). Estas diferenças entre os trabalhos citados anteriormente podem ser 

devido à diferença de temperatura usada durante os testes, ou a diferenças nas formas 

cristalinas do fármaco, que apresenta diferentes formas alotrópicas (Alves-

Silva et al. 2014).  

 

Tabela 9- Estudo da solubilidade do Benzonidazol em diferentes meios 

Meio Solubilidade (mg/ml)* 

Água MilliQ (ultrapura) 1,31 

Tampão pH 6,8 0,26 

Tampão pH 3,0 5,23 

Tampão pH 1,2 18,48 

Acetonitrila 39,45 

*Determinado a 37°C por CLAE, como descrito no item 3.3 deste trabalho. 

Os resultados encontrados neste trabalho diferem muito dos encontrados 

previamente (Maximiano et al., 2010). Esta diferença pode ser atribuída ao método de 

doseamento do BZ mais sensível utilizado neste trabalho, pela técnica de CLAE, 

comparada à técnica de espectrofotometria utilizada por Maximiano et al, (2010) e à 

temperatura utilizada nos experimentos de solubilidade. 

Portanto, pode-se observar que o BZ é muito pouco solúvel em pH instestinal e 

bem mais solúvel em pH estomacal, quando comparada à sua solubilidade em água 

pura. Portanto, os excipientes utilizados na composição das formulações orais do BZ 

podem exercer, neste sentido, um efeito determinante na solubilização e dispersão deste 

fármaco no TGI. 

4.3.1. Preparo dos Sistemas autoemulsionáveis (SNEDDS) 

Entre os óleos estudados, o Miglyol
®
 810N, um triglicerídeo de cadeia média, 

foi o óleo que solubilizou melhor o BZ (1,03 mg/mL) (Tabela 10) e foi, portanto, 

selecionado para os próximos testes de compatibilidade com os surfactantes, uma vez 

que o óleo representa um dos excipientes mais importantes nas formulações SNEDDS. 
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O BZ apresentou solubilidade no Miglyol
®
 810N similar à solubilidade em água. O 

Miglyol 810N apresenta baixa viscosidade e favoreceu o processo de emulsificação 

espontânea (Sachan et al., 2010) que deve ocorrer no TGI após a administração desta 

forma farmacêutica oral. 

 

Tabela 10- Estudo de solubilidade do benzonidazol em diferentes óleos e surfactantes 

Veículo 
Solubilidade 

(mg/mL) 

EHL 

Óleos   

Óleo de milho 0,16 - 

Óleo de girassol 0,22 - 

Óleo de canola 0,14 - 

Óleo de soja 0,19 - 

Miglyol 810N 1,03 - 

   Surfactantes   

Tween 20
2
 35,36 16.7 

Tween 80
3
 31,71 15 

Labrasol®
5
 35,95 14 

Capryol™ 90
4
 5,73 5 

Cremophor EL
1
 28,43 12-14 

   Co-surfactantes   

PEG 300 50,68  

PEG 400 49,89  

Transcutol
®6 

43,89  

Propilenoglicol 14,52  

1
 Ricinoleato de Glicerol polietilenoglicol;

2 
Monolaurato de sorbitano de polioxietileno 

(20); 
3
Monooleato de sorbitano polioxietileno (20); 

4 
Monocaprilate de propilenoglicol; 

5 
Glicerideos de polioxil-8caprilocaproil, 

6
etoxi-diglicol 
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 Vários surfactantes foram testados, entretanto alguns como Tween 20
®
, e co-

surfactantes como o PEG 300
®
, PEG 400

®
 e transcutol

®
 não foram capazes de 

formarem emulsões estáveis durante 24 horas juntamente com o Miglyol
®
 810 N, após a 

dispersão em água à temperatura ambiente, sob agitação manual suave (Figura 30). 

Assim, o Tween80
®
, o Labrasol

®
 e o Cremophor EL

®
 foram selecionados a partir dos 

experimentos preliminares como surfactantes a serem testados nas formulações 

SNEDDS, devido à boa solubilização do fármaco e miscibilidade com o Miglyol
®
 810N 

e por formarem facilmente emulsões em água (Figura 31). Assim, três formulações de 

SNEDDS foram desenvolvidas para administração oral do BZ (Tabela 11). A lecitina de 

soja também foi selecionada como co-surfactante para aumentar a estabilidade das 

formulações. A lecitina é um agente emulsionante não tóxico, apresenta alta 

biocompatibilidade e sua utilização na indústria farmacêutica e alimentar é aprovada 

pela União Europeia e pelo FDA (Food and Drug Administration). A composição exata 

das três formulações SNEDDS está descrita na Tabela 2. Todas as misturas geraram 

preparações estáveis com o fármaco, o óleo, o surfactante e o co-surfactante, não 

ocorrendo precipitação do fármaco após 48 horas do preparo. 



117 

 

 

Figura 30- Imagem com fotografias de emulsões espontâneas formadas contendo 

Miglyol
®

 810 N como fase oleosa e Tween 20 (1), PEG 300 (2), PEG 400 (3) e 

transcutol (4).  Instabilidade destas formulações com a separação das fases 24 h após a 

emulsificação em água em várias proporções, A (1:1000), B (1:100), C (1:10) eD (1:1). 
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Figura 31- Imagem com fotografias de emulsões espontâneas formadas contendo 

Miglyol 810 N como fase oleosa e Tween 80 (1), Labrasol (2) e Cremophor EL (3) 24 h 

após a emulsificação em água em várias proporções, A (1:1000), B (1:100), C (1:10) eD 

(1:1). 

 

A emulsificação espontânea em água das três formulações selecionadas foi 

avaliada em várias proporções dos excipientes e de água para construção dos diagramas 

de fases (pseudoternários). Pode-se observar na figura 32 que a emulsificação 

espontânea ocorre com maiores concentrações de surfactantes e em grandes volumes de 

água.  
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Tabela 11- Composiçes dos SNEDDS contendo BZ  

Ingredientes BZ-SNEDDS 1  

(% p/v) 

BZ-SNEDD 2  

(% p/v) 

BZ-SNEDD3  

(% p/v) 

Miglyol 70 70 70 

Epikuron 170 4,5 4,5 4,5 

Benznidazol 0,5 0,5 0,5 

Tween 80 25 - - 

Labrasol - 25 - 

Cremophor EL - - 25 

Concentração final do BZ=5mg/mL 

Figura 32- Diagramas de fases pseudoternários: SNEDDS 1 (A/Tween 80), SNEDDS 2 

(B/Labrasol), SNEDDS 3 (C/Cremophor EL). 

 

Pela análise dos diagramas pseudoternários observa-se que os SNEDDS obtidos 

à partir do Labrasol
®
, são facilmente emulsionáveis e geram nanogotículas numa ampla 

faixa de proporções entre seus constituintes em comparação com o Tween 80
®
 e o 

Cremophor EL
®

, evidenciando-se a facilidade de emulsificação e a estabilidade das 

nanoemulsões formadas em diferentes diluições. 
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4.3.2. Análise de tamanho por espectroscopia de correlação de fótons 

 O tamanho médio das três formulações de SNEDDS, previamente 

emulsionadas em água, determinado por EDL está apresentado na Tabela 12 (após 

diluição 100 x em água a 37ºC).  

 

Tabela 12- Distribuição de tamanho por EDL e MFA e valores de potencial Zeta (ζ) dos 

SNEDDS de Benzonidazol diluídos em água (1:100) 

Formulação 

Diâmetro 

hidrodinâmico 

médio ± DP
a
 (nm) 

(EDL) 

Índice 

Polidispersão 

Diâmetro 

médio ± DP
a
 (nm) 

MFA 

Potencial Zeta ± 

DP
a
 (mV) 

SNEDDS 1 214,7 ± 7,6 0,254 ± 0,090 652.49±153.7 -41,3 ± 2,1 

BZ-SNEDDS1 223,0 ± 4,2 0,190 ± 0,026 ND -57,2 ± 2,4* 

SNEDDS 2 204,9 ± 3,7 0,196 ± 0,040 201.9±92.9 -47,3 ± 3,3 

BZ-SNEDDS 2 207,7 ± 2,3 0,137 ± 0,026 ND -53,7 ± 1,5* 

SNEDDS 3 172,1 ± 4,5 0,256 ± 0,065 456.68±246.3 -46,8 ± 9,8 

BZ-SNEDDS 3 164,7 ± 6,0 0,262 ± 0,119 ND -63,7 ± 7,3* 

a
desvio padrão (n=5). SNEDDS 1,2,3 composto de Tween 80

®
, Labrasol

®
, Cremophor EL

®
, 

respectivamente. * p < 0,001 em relação aos SNEDDS brancos; ND: Não determinado 

O diâmetro médio dos SNEDDS após emulsificação foi menor que 230 nm e o 

índice de polidispersão foi inferior a 0,3 para as três formulações. As emulsões 

contendo Cremophor EL
®
 mostram um tamanho médio inferior às demais. A presença 

do benznidazol nos SNEDDS não alterou significativamente o tamanho dos glóbulos. 

Em geral nanoemulsões estabilizadas por tensioativos não-iônicos não possuem 

elevados valores de potencial zeta. Entretanto, as 3 formulações apresentaram potencial 

zeta negativos (-43,1 mV a -63,7 mV), devido à presença de ácido fosfatídico presente 

na composição da lecitina, que confere forte carga negativa à superfície das formulações 

(Mosqueira et al., 2000). Emulsões coloidais com valores de potencial zeta elevados em 

módulo são consideradas estáveis já que as partículas são estabilizadas por repulsão 

eletrostática entre os glóbulos da emulsão, o que reduz a coalescência. A adição de BZ 

na formulação diminuiu significativamente o potencial zeta em todas as formulações, 

devido à presença do grupamento nitro que pode se ionizar e que provavelmente se 
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distribui também na interface óleo/água das nanoemulsões após a dispersão, afetando a 

distribuição de cargas na superfície dos glóbulos. 

O tamanho das gotas das SNEDDS é um fator importante no desempenho das 

autoemulsões, pois a endocitose nos enterócitos também se faz por mecanismos que são 

sensíveis ao tamanho das gotículas formadas no interior do TGI. (Roger et al.2009, 

Xu et al., 2012, Wang et al., 2014). 

Foi sugerido por alguns autores que a internalização de vesículas lipídicas via 

metabolismo hepático dependente de ApoE, no caso emulsões que mimetizam os 

quilomicrons, o mecanismo de uptake é muito sensível ao tamanho dessas vesículas, o 

que pode alterar a biodisponibilidade hepática dos fármacos associados 

(Rensen et al., 1997) 

Quanto à dissolução, á área interfacial gerada após emulsificação é proporcional 

à velocidade da dissolução/liberação do fármaco e isso geralmente influencia muito na 

extensão da absorção (Tarr e Yalkowsky, 1989 e Yang et al., 2004).  
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Figura 33- Tamanho e índice de polidispersão das SNEDDS 1 (A), 2 (B) e 3(C) sem e 

com o BZ nas diluições de 1:10, 1:100, 1:1000 e após centrifugação. 
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O tamanho médio e o índice de polidispersão foram avaliados por EDL no modo 

de batch após diluição dos SNEDDS em proporções crescentes de água e após 

centrifugação para avaliar a estabilidade dos sistemas dispersos formados. O tamanho 

de todas as formulações foi menor que 220 nm em todas as diluições avaliadas. Para a 

formulação SNEDDS 1, com o Tween
®
 80 como surfactante, a incorporação do BZ 

diminuiu o tamanho e o índice de polidispersão das nanoemulsões formadas em todas as 

diluições avaliadas. Foi observado uma diminuição do índice de polidispersão das 

SNEDDS 2, com o labrasol
®
 como surfactante, quando o BZ foi adicionado, formando 

uma população mais monodispersa que a formulação sem fármaco. Esses achados 

sugerem que o BZ exerce algum tipo de ação interfacial e pode efetivamente estar 

localizado na interface óleo/água. Além disto, a adição do BZ pode ter alterado a 

concentração micelar crítica (CMC) do surfactante. Buyukozturk et al., 2010 observou o 

mesmo efeito ao adicionar naproxeno em sistemas autoemusionáveis preparados com 

Tween 80
®
 e Labrasol

®
 e um triglicerídeo de cadeia média (Captex 200). Como relatado 

por esses autores, o estresse da centrifugação também não foi capaz de quebrar as 

nanoemulsões formadas (Figura 33), o que efetivamente mostra a estabilidade do 

sistema. 

 

4.3.3. Análise por AsF4-MALS da distribuição de tamanho da população de 

nanogotículas formadas após emulsificação  

 Conforme descrito anteriormente na secção 3.5.5, a técnica de AsF4 foi utilizada 

para a caracterização das dispersões de SNEDDS. Os perfis de eluição das formulações 

com e sem o BZ estão apresentados na figura 34. Os resultados dos fractogramas das 

nanoemulsões formadas a partir da análise das três formulações de SNEDDS 

desenvolvidas estão apresentados na Figura 35, que mostra a relação de Rayleigh 

normalizado a 92° (eixo da esquerda) e o raio de giração, também conhecido como raio 

geométrico (Rg) das nanoemulsões.  
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Figura 34- Fractograma obtido por AsF4 das diferentes formulações de SNEDDS com 

detecção a 92º (MALS). SNEDDS brancas preparadas com os surfactantes Tween 80
®

 

(A), Labrasol
®
 (B) e Cremophor EL

®
 (C).  
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 Os fractogramas apresentam apenas um pico para cada uma das amostras 

injetadas e a distribuição de tamanho por volta de 60-320 nm (Figura 34). As gotículas 

menores, com coeficientes de difusão mais elevados, são menos retidas pelo fluxo 

cruzado (cross flow) no canal e são eluídas mais rapidamente que as partículas grandes. 

As nanoemulsões formadas a partir das formulações SNEDDS 1 e 3, preparadas com 

Tween 80
®
 e Cremophor EL

®
 respectivamente, foram rapidamente eluídas (3-6 min), ao 

contrário das nanoemulsões formadas a partir da SNEEDS 2, prepara com Labrasol, que 

foram eluidas mais lentamente (6-20 min) e apresentou uma calda no pico de eluição. 

As SNEDDS 2 (Labrasol
®
) ficaram mais tempo retidas no canal de separação. A calda 

observada para o fractograma da SNEDDS 2 indica agregação das gotículas durante o 

fracionamento no canal, ou devido à presença de uma fração de gotículas de maior 

tamanho (Figura 35B). Como podem ser observadas nos fractogramas das três 

formulações (Figura 35), as partículas de menor raio são eluídas mais rapidamente que 

partículas maiores.  

 

Figura 35- Fractogramas de SNEEDS. Em azul a intensidade do sinal do detector 

MALS em 92° e em vermelho o raio de giração das SNEDDS (eixo da esquerda) com 

Tween 80
®
 (A), com Labrasol

®
 (B) e com Cremophor EL

®
 (C). Os picos foram 

selecionados para o cálculo do Rg nas regiões de maior intensidade e o raio de giração 

médio (z-average) foi calculado pelo software do MALS, considerando-se todo o pico 

selecionado. 
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Tabela 13- Raio de giração e raio hidrodinâmico médios de SNEDDS brancos e com 

BZ após o fracionamento das amostras por ASF4 acoplada a EDL e MALS e antes do 

fracionamento por EDL em batelada 

Formulação AsF4-EDL
1
 (nm) AsF4-MALS  EDL (batch) 

 Após fracionamento    

 Rhz (nm) Rgz (nm) 

Rg/Rh Diâmetro 

hidrodinâmico 

médio (nm) 

Indice de 

Polidispersão  

SNEDDS 1 47,6 ± 3,68 104,3 ± 0,6 2,19 198,4±0,3 0,321±0,01 

BZ-SNEDDS 1 50,5 ± 11,35 116,58 ± 13,9 2,30 156,2±1,7 0,304±0,10 

SNEDDS 2 92,5 ± 19,05 99,4 ± 7,29 1,07 177,9±4,8 0,317±0,01 

BZ-SNEDDS 2 105,3 ± 20,06 81,9 ± 10,64 0,78 163,6±0,5 0,190±0,01 

SNEDDS 3 66,1 ± 6,40 101,9 ± 4,7 1,81 181,4±5,4 0,335±0,02 

BZ-SNEDDS 3 64,5 ± 25,5 114,6 ± 23,2 1,77 170,5±3,7 0,246±0,01 

Rh: raio hidrodinâmico e Rg: raio de giração médios medidos pela intensidade do sinal, EDL: 

Espalhamento dinâmico de luz, 

 Na tabela 13 estão apresentados os valores de raio hidrodinâmico e raio de 

giração das três formulações SNEDDS brancas e com BZ. Os valores apresentados são 

das partículas do pico principal após o fracionamento e que as leituras no EDL foram 

realizadas em sequência das leituras do MALS, portanto os valores são referentes as 

mesmas partículas analisadas em dois detectores diferentes. Para as formulações 

SNEDDS 1 e 3 o raio hidrodinâmico (Rh) foi menor que o raio de giração (Rg), 

obtendo-se portanto uma relação ρ=Rg/Rh maior que 1. Esse parâmetro adimensional 

está relacionado a homogeneidade de distribuição de massa dentro de uma esfera rígida. 

Valores de ρ próximos de 0,778 indicam esferas rígidas, enquanto valores próximos de 

1, esferas mais ocas ou sistemas vesiculares esféricos e para valores maiores de 1 e 

próximos de 2, este parâmetro reflete o formato des estruturas que poderão ser mais 

deformáveis e com características de bastonetes e não-esféricas( Brewer e 

Striegel, 2009). O Rg avalia, além do tamanho, o formato e a rigidez das partículas. 

Durante o fracionamento há um fluxo cruzado (cross flow) que pode deformar as 
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nanoemulsões, que são gotículas deformáveis e mais maleáveis. As análises de AsF4 

realizadas indicam que a SNEDDS 1 (ρ = 2,1-2,3) se deformam mais que a SNEDDS 3 

(ρ = 1,7-1,8) que se deforma mais que a SNEDDS 2 (ρ = 0,7-1). O filme interfacial 

presente nas nanoemulsões da SNEDDS 2 deve ser mais coeso e rígido que das 

SNEDDS 1 e 3, provavelmente o labrasol
®
 e a lecitina de soja se distribuem de maneira 

mais organizada na interface óleo/água, formando nanoemulsões mais estáveis. A 

inclusão do BZ nas SNEDDS 2 aumentou a rigidez das gotículas (ρ = 0,78), o que 

sugere uma mudança na natureza do sistema. 

 Comparando as análises de tamanho por EDL do pico principal pós-

fracionamento das SNEDDS 1 e 3 das análises por EDL em batelada (sem 

fracionamento) observa-se um redução significativa no tamanho das nanoemulsões 

formadas. Assim durante o fracionamento, na primeira etapa as partículas são retidas na 

parte superior do canal de separação por 2 minutos devido ao período de focagem com 

fluxo em sentido contrário (focus flow), o que pode ter ocasionando a desestabilização 

do sistema nanoemulsionado por diluição e formação de micelas, as quais possuem 

tamanho menor e grande capacidade de deformação (ρ > 1). Isto justificaria a eluição 

muito rápida (3,5-5 min) das nanoemulsões 1 e 3. 

  

4.3.4. Análises das SNEDDS por Microscopia de Força Atômica (MFA) 

 Como mostrado nas imagens de altura por Microscopia de Força Atômica 

(MFA) (Fig. 36-3!), as SNEDDS diluídas (nanoemulsão) apresentaram forma esférica e 

população heterogênea. Para as SNEDDS 1, SNEDDS 2 e SNEDDS 3 brancas foram 

encontrados diâmetros médios de aproximadamente 650, 200 e 450 nm, 

respectivamente (Tabela 12) com grandes desvios padrões, indicando heterogeneidade 

no tamanho das amostras. A formulação SNEDDS 2 foi a que apresentou por MFA 

diâmetro menor e mais próximo das outras duas técnicas testadas (ELD e MALS), além 

de maior homogeneidade de tamanho. As SNEDDS 1 e 3 apresentaram por MFA uma 

distribuição mais heterogênea, provavelmente as nanoemulsões sofreram aglomeração 

durante a secagem e achatamento durante a passagem da sonda sobre a amostra. O 

achatamento sobre a pressão da sonda é evidenciado pelo aumento do diâmetro quando 

comparado aos valores obtidos por EDL e AsF4. A MFA permitiu a análise da amostra 

livre de artefatos, uma vez que o meio diluente é retirado, no entanto, esta técnica tem 
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limitações relativas às deformações causadas nas estruturas resultantes da pressão da 

sonda, uma vez que as gotículas de emulsão são “pouco rígidas e deformáveis” e 

também pelo pequeno número de partículas medidas por campo (n = 20). Nas imagens 

A e B das figuras 36, 37 e 38 observa-se grande heterogeneidade de distribuição de 

gotículas na amostra. Não foi possível fazer imagens das nanoemulsões diretamente 

sobre a mica pois elas se movem muito sobre pressão da sonda, por isso foi usado o 

glutaraldeído para fixação das amostras o que também pode ter contribuído para a 

formação dos aglomerados de nanoemulsões. 

 

Figura 36- Imagens de nanoemulsões (SNEDDS 1/Tween 80
®
) por MFA: Imagem de 

altura (coluna da esquerda) e imagem de fase (coluna da direita) obtidas em modo de 

contato intermitente (tapping mode). 60 μm x 60 μm em A e B; 10 μm x 10 μm em C e 

D , 1 μm x 1 μm em E e F . Z escala:200 nm. 
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Figura 37- Imagens de nanoemulsões (SNEDDS 2/Labrasol
®

) por Microscopia de força 

atômica: Imagem de altura (coluna da esquerda) e imagem de fase (coluna da direita), 

ambas obtidas em modo de contato intermitente (tapping mode) 20 μm x 20 μm A e B; 

5 μm x 5 μm em C e D, 2 μm x 2 μm em E e F . Z escala: 200 nm. 
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Figura 38- Imagens de nanoemulsões (SNEDDS 3/Cremophor EL
®

) por Microscopia 

de força atômica: Imagem de altura (coluna da esquerda) e imagem de fase (coluna da 

direita), ambas obtidas em modo tapping 20 μm x 20 μm A e B; 2 μm x 2 μm em C e D, 

Z escala: 200 nm. 

4.3.5. Cinética de dissolução do Benzonidazol das nanoemulsões formadas a 

partir dos SNEDDS 

 A solubilidade do BZ em meio tampão fosfato pH 6,8 encontrado neste trabalho 

foi de 0,26 mg/mL nas condições experimentais utilizadas. Assim utilizou-se a condição 

sink em que a concentração máxima de fármaco liberado no meio seria de 

aproximadamente 2% da solubilidade no meio de liberação. Assim foi colocado dentro 

de cada saco de diálise (n = 3) o volume de 100 µL de cada SNEDDS (0,5 mg do 

fármaco) de uma suspensão preparada com 5 mg/mL de BZ, sem prévia dispersão em 

água, em 100 mL de meio de liberação (tampão) a 37ºC. O estudo de liberação do BZ 

foi realizado pelo método de diálise direta.  

 Observou-se a emulsificação imediata das SNEDDS dentro das membranas em 

contato com o meio de liberação. As 3 formulações, SNEDDS 1, SNEDDS 2 e 

SNEDDS 3 promoveram uma maior liberação do BZ para o meio externo quando 

comparado ao perfil de dissolução do fármaco puro (Figura 39). Entretanto, o perfil 

variou de acordo com o surfactante utilizado. A partir de 15 minutos no meio de 

liberação a formulação SNEDDS 2 (Labrasol
®
) já apresentou aumento significativo 
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(p < 0,001) na liberação do BZ. A formulação SNEDDS 3 apresentou aumento 

significativo a partir de 30 minutos e a SNEDDS 1 somente apresentou diferença 

significativa (p < 0,05) depois de 60 minutos em contato com o meio de liberação. 

 

Figura 39- Perfis de liberação do Benzonidazol de SNEDDS e de dissolução intrínseca 

do fármaco puro. 

 

4.3.6. Curva de calibração bioanalítica 

 Foi construída uma curva de calibração em plasma, utilizando soluções de 

trabalho de padrão BZ (PA) e uma solução estoque de itraconazol (0,5 mg/mL), que foi 

utilizado como padrão interno (PI), baseado em estudos de Moreira et al., 2012. Assim 

como as amostras do estudo de biodisponibilidade, as amostras da curva de calibração 

foram extraídas com éter etílico (2 mL), evaporadas e ressuspendidas em acetonitrila. A 

curva de calibração foi construída plotando-se a razão das áreas de PA/PI versus a 

concentração nominal de PA. Como apresentado na Figura 40, a curva foi linear no 

intervalo de 0,5-100 µg/mL com coeficiente de correlação linear, inclinação e intercepto 

iguais a 0,9989, 0,0151 e 0,0017, respectivamente.  

Na figura 41 pode-se observar um cromatograma de amostras de plasma 

contaminadas com BZ (PA) e Itraconazol (PI), em preto nas doses de 100 e 50 µg/mL, 

respectivamente e em verde 10 e 50 µg/mL, respectivamente para a construção da curva 

de calibração bioanalítica e na figura 42 um cromatograma de amostras de plasma de 
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animais que receberam a SNEDDS 1-BZ (preto) e a suspensão de BZ (verde) após 3 

horas da administração oral com os picos do BZ e do PI (Itraconazol). 

 

Figura 40- Curva de calibração bioanalítica do Benzonidazol (PA) em plasma de 

camundongos utilizando o itraconazol com padrão interno (PI). 

Figura 41- Cromatograma de amostras de plasma contaminadas com Benzonidazol 

(PA) e Itraconazol (PI), em preto nas doses de 100 e 50 µg/mL, respectivamente e em 

verde 10 e 50 µg/mL, respectivamente.  

Figura 42- Cromatogramas de animais que receberam a SNEDDS 1-BZ (preto) e a 

suspensão de BZ (verde) após 3 horas da administração oral. 
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Na tabela14, estão os dados de precisão e exatidão de todos os pontos da curva 

de calibração bioanalítica, todos apresentaram precisão de no máximo 5% e exatidão de 

aproximadamente 100%, estando, portanto, dentro dos critérios estabelecidos pela 

Anvisa e FDA que estabelecem variação de até 15% para a precisão e a exatidão (85-

115%). 

Tabela 14- Precisão e exatidão da curva bioanalítica do benzonidazol com padrão e o 

itraconazol como padrão interno 

Concentrações 

(µg/mL) 

Média PA/PI Precisão 

(%) 

Exatidão 

(%) 

0,5 0,009761 4,95 107,66 

1 0,017038 1,51 102,14 

2,5 0,039939 2,69 101,68 

10 0,076648 2,20 99,59 

25 0,173995 4,32 104,43 

50 0,367947 2,57 97,28 

75 0,745537 1,89 98,78 

100 1,097208 1,76 96,99 

 

Buyukozturk et al., (2010) avaliaram a citotoxicidade em células Caco-2 (células 

heterogêneas epiteliais de adenocarcinoma coloretal humano) de várias formulações 

autoemulsionáveis preparadas com os surfactantes Tween 80
®
, Labrasol

®
 e Cremophor 

EL
®
. Ao avaliar tanto as formulações quanto os surfactantes isoladamente foi observado 

efeito tóxico somente do Labrasol
®

 quando comparado ao grupo controle. Assim 

selecionamos a formulação SNEDDS 1, contendo o Tween 80
®
 como surfactante, para 

os testes in vivo. 

4.3.7. Farmacocinética do Benznidazol  

Os perfis de concentração plasmática versus tempo (ASC) do BZ obtidos após 

administração das formulações SNEDDS 1 e da suspensão aquosa obtida por trituração 

do comprimido para gavagem animal estão apresentados na Figura 43. 
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Figura 43- Porcentagem da dose administrada versus tempo após administração oral em 

camundongos de comprimidos triturados de BZ e de SNEDDS 1 contendo BZ, ambos 

na dose de 100 mg/Kg (n = 4). 

 

Tabela 15- Parâmetros farmacocinéticos do Benzonidazol após administração oral em 

diferentes formulações (100mg/Kg) 

        Parâmetro BZ-SNEDDS BZ 

Cmáx (µg/ml) 62,43 ± 17,10 58,68 ± 5,55 

Tmáx (h) 2,0 ± 0,50* 0,33 ± 0,14 

ASC0-t  (µg/ml *h) 408,93 ± 26,86** 329,06 ± 61,41 

ASC 0-inf (µg/ml*h) 414,09 ± 27,72* 333,88 ± 76,94 

Ke (h
-1

) 0,10 ± 0,05 0,39 ± 0,15 

t1/2 (h) 14,40 ± 6,91** 2,02 ± 0,91 

Cl (ml/h) 4,74 ± 0,57 6,11 ± 1,35 

Vd (ml
-1

) 38,76 ± 8,04** 17,21 ± 5,83 

MRT0-t (h) 10,30 ± 1,26* 8,95 ± 0,32 

* p < 0.05 and ** p < 0.01 
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Os dois grupos receberam a mesma dose de BZ, 100 mg/Kg por via oral. O pico 

de concentração plasmática do BZ foi de 0,33 h e 2,0 h com concentrações máximas de 

58 e 62 µg/mL para o comprimido e a SNEDDS 1. Esta diferença pode ser devido ao 

esvaziamento gástrico mais lento de formulações oleosas que afeta o Tmax além de 

provavelmente serem alterados os mecanismos de absorção deste tipo de formulação 

lipídica. O tempo de meia vida t1/2 foi de 2,0 h para o comprimido e de 14,4 h para a 

SNEDDS (Tabela 15), indicando que os SNEDDS promovem a manutenção de 

concentrações mais sustentadas do fármaco no sangue. A maior variação se dá na 

velocidade de absorção (Tmax), onde os SNEDDS são absorvidos mais lentamente. 

Provavelmente o mecanismo de absorção do BZ foi alterado quando este foi associado 

aos SNEDDS, sendo que a velocidade de absorção foi reduzida. O Cmax aumentou 

ligeiramente, o que indica pequena melhoria na extensão da absorção. Entretanto em 

relação a biodisponibilidade relativa do BZ, esta aumentou em 142% nos SNEDDS em 

relação aos comprimidos.  

A constante de eliminação (Ke) não foi significativamente diferente entre as 

duas formulações avaliadas. A ASC da SNEDDS 1-BZ aumentou em 1,42 vezes 

quando comparado com o fármaco em suspensão, o que sugere que os maiores efeitos 

dos SNEDDS sobre a ASC podem estar relacionados à etapa de absorção e no 

metabolismo de primeira passagem. O BZ é substrato para o transportador de membrana 

de efluxo, PgP no intestino, fígado e rins (Pergomo et al. 2013). Portanto, é importante 

para a melhoria da biodisponibilidade e para a manutenção de concentrações 

plasmáticas mais sustentadas que o BZ seja internalizado pelos enterócitos via outro 

mecanismo. O Tween
®

 80 presente na formulação possui ação inibitória da PgP 

(Varma et al. 2003), o que pode aumentar a absorção e diminuir a metabolização do BZ. 

Além disso, foi observado anteriormente que a administração prévia do BZ induz a 

expressão da PgP intestinal e hepática (Pergomo et al. 2013), fato esse importante nos 

tratamentos prolongados preconizados para o BZ. A associação do Tween com o BZ 

poderia, portanto, explicar parcialmente o aumento das concentrações plasmáticas 

observadas. O tempo de residência plasmática (MRT) aumentou 1,15 vezes mostrando 

que a SNEDDS 1-BZ manteve a uma maior concentração de moléculas disponíveis para 

exercerem o efeito terapêutico.  
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Esta modificação no perfil farmacocinético observada para a SNEDDS 1-BZ 

pode ter impacto sobre a eficácia, diminuindo a frequência de administração, o que pode 

ser uma alternativa para o tratamento da fase aguda e da fase crônica da doença de 

Chagas. Entretanto este aumento poderá também impactar na toxicidade do BZ devido 

às maiores concentrações plasmáticas obtidas, fato esse que merece avaliação. 

Importante ressaltar que o modelo murino apresenta um metabolismo mais acelerado 

que o humano, apresentando o t1/2 plasmático do BZ na sua forma convencional de 2 h, 

ao passo que em humanos adultos este valor é de 12 h. Isto justifica a dose de 

tratamento ser 20 vezes maior em camundongos que em humanos (Raaflaub J e 

Ziegler WH, 1979). A formulação SNEDDS 1-BZ, provavelmente, aumentaria o t1/2 

também em humanos, permitindo diminuir a dose e a frequência de administração. 

4.3.8. Eficácia anti-T. cruzi das formulações de BZ 

A eficácia do BZ associado ao sistema autoemulsionável administrado por via 

oral em camundongos infectados com a cepa Y foi avaliada. Várias doses de BZ foram 

avaliadas (100, 50, e 25 mg/Kg) com o objetivo de observar se o uso da formulação de 

SNEDDS 1 permitiria a redução das doses de BZ usualmente empregadas. Os animais 

foram tratados por 20 dias ininterruptos com o comprimido triturado com adição de 

carboximetilcelulose. Foram avaliados dois esquemas terapêuticos para a SNEDDS 1, 

20 dias consecutivos e 10 dias intercalados. Todos os grupos iniciaram o tratamento a 

partir do quarto dia após a confirmação da infecção por exame de sangue a fresco 

(ESF). 

Os animais que foram tratados com SNEDDS 1-BZ nas doses de 100, 50 e 

25 mg/Kg diariamente apresentaram redução da parasitemia, mas os animais vieram a 

óbito entre o 4-8º dia de tratamento, apesar de não encontrarmos mais parasitos por ESF 

(dados não mostrados) sendo a sobrevida muito reduzida em relação ao grupo controle 

tratado com BZ livre na dose de 100mg/Kg.  

Como observado pela farmacocinética, a biodisponibilidade relativa aumentou 

142% o que indica que a administração diária pode ter causado um efeito tóxico devido 

às altas doses plasmáticas do fármaco. Por isto, foi também avaliado o esquema 

terapêutico de doses em dias alternados somente para os SNEDDS.  

Os resultados apresentados na Tabela 16 e na Figura 44 são de animais tratados 

com a SNEDDS 1-BZ em dias intercalados em diferentes doses. A sobrevida dos 
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grupos tratados com SNEDDS foi prejudicada por uma inexperada toxicidade associada 

à formulação SNEDDS-BZ. Entretanto, a parasitemia nos animais que sobreviveram foi 

reduzida (Figura 45 e Tabela 16) e houve cura parasitológica nas doses de 100 e 50 

mg/Kg nos animias sobreviventes. 

 
Figura 44- Sobrevida de camundongos infectados com a cepa Y de T. cruzi e tratados 

com diferentes doses de BZ. * p  < 0,05, ** p  < 0,01. 

O grupo tratado com Bz 100 mg/Kg.dia por 20 dias consecutivos, apresentou 

100% de sobrevida, entretanto somente 50% dos animais apresentaram cura 

parasitológica quanto aos testes de ESF, ELISA e PCR. Estudos recentes mostraram a 

diminuição da ASC do BZ após uma pré-dose do fármaco, devido à indução da 

expressão da PgP. Em um tratamento de 20 dias, provavelmente a absorção do BZ seria 

reduzida e talvez a ASC seja insuficiente para manter a janela terapêutica adequada para 

a eliminação dos parasitos circulantes e teciduais. 

Em todas as doses avaliadas do BZ incorporado na SNEDDS 1 observou-se 

diminuição da parasitemia ao longo do tempo de tratamento e mesmo após 30 dias do 

término do tratamento. Assim no teste de hemocultura, os resultados foram negativos 

para os grupos tratados com as doses de 100 e 50 mg/Kg. Os animais destes grupos 

apresentaram cura parasitológica também quanto nos testes de PCR e ELISA 

(Tabela 16). Comparando estes dois grupos, na qual todos os animais sobreviventes 

apresentaram cura parasitológica, observa-se no grupo dos animais infectados e tratados 
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com a formulação SNEDDS 1 com o BZ na dose de 100 mg/Kg que 66% dos animais 

morreram, mesmo com a parasitemia estando zerada, sugerindo toxicidade da 

formulação. Mesmo em doses mais baixas (50 mg/Kg) ocorreu morte de 

aproximadamente 40% dos animais, entretanto os que sobreviveram (66%) 

apresentaram cura parasitológica e imunológica mesmo com o tratamento em dias 

intercalados. Como no estudo de biodisponibilidade desta mesma formulação observou-

se uma concentração plasmática do BZ mais elevada, esta toxicidade pode ser devido ao 

aumento da exposição ao fármaco (ASC) que pode ter aumentado a toxicidade geral 

para o animal. 

 

 

Figura 45- Curva de parasitemia de camundongos infectados com T. cruzi tratados BZ. 

Os grupos foram: não tratado (azul), SNEDDS branca (vermelho), SNEDDS 1-BZ e BZ 

livre 100 mg/Kg (rosa), SNEDDS 1-BZ e BZ livre 50 mg/Kg (verde) e SNEDDS 1-BZ 

e BZ livre 25 mg/Kg (Roxo). * p <0,05, ** p <0,01  
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Tabela 16- Sobrevida e exames parasitológicos de animais infectados com a cepa Y do T. cruzi e tratados 

com o BZ livre e incorporado a formulações autoemulsionáveis (SNEDDS) em diferentes doses  

ESF: Exame de sangue a fresco; HM: Hemocultura; PCR: Reação de Polimerase em Cadeia, ELISA: 

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, NA: Não se aplica 

Em todas as doses avaliadas do BZ incorporado na SNEDDS 1 observou-se 

diminuição da parasitemia ao longo do tempo de tratamento e mesmo após 30 dias do 

término do tratamento. Assim no teste de hemocultura, os resultados foram negativos 

para os grupos tratados com as doses de 100 e 50 mg/Kg. Os animais destes grupos 

apresentaram cura parasitológica também quanto nos testes de PCR e ELISA 

(Tabela 16). Comparando estes dois grupos, na qual todos os animais sobreviventes 

apresentaram cura parasitológica, observa-se no grupo dos animais infectados e tratados 

com a formulação SNEDDS 1 com o BZ na dose de 100 mg/Kg que 66% dos animais 

morreram, mesmo com a parasitemia estando zerada, sugerindo toxicidade da 

formulação. Mesmo em doses mais baixas (50 mg/Kg) ocorreu morte de 

aproximadamente 40% dos animais, entretanto os que sobreviveram (66%) 

apresentaram cura parasitológica e imunológica mesmo com o tratamento em dias 

intercalados. Como no estudo de biodisponibilidade desta mesma formulação observou-

se uma concentração plasmática do BZ mais elevada, esta toxicidade pode ser devido ao 

aumento da exposição ao fármaco (ASC) que pode ter aumentado a toxicidade geral 

para o animal. 

 Grupos/dose 

(mg/Kg/dia) 

ESF 

negativo 

Hm 

negativa 

PCR 

negativa 

ELISA 

negativa 
Cura 

(%) 

D
ia

s 
co

n
se

cu
ti

v
o
s Não tratado 0/0 - - - - 

BZ cp 100 6/6 3/6 3/6 3/6 50 

BZ cp 50 0/6 NA NA NA NA 

BZ cp 25 0/3 NA NA NA NA 

D
ia

s 
al

te
rn

ad
o
s 

SNEDDS branca 0/0 - - - - 

SNEDDS 1-BZ 100 2/2 2/2 2/2 2/2 100 

SNEDDS 1-BZ 50 4/4 4/4 4/4 4/4 100 

SNEDDS 1-BZ 25 4/4 0/4 - - 0 
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Considerando que a formulação lipídica aumentou a quantidade absorvida e 

aumentou o tempo de meia vida do BZ após a administração de apenas uma dose, 

provavelmente doses diárias consecutivas desta formulação contendo Tween 80
®
 

aumentou muito a ASC do BZ causando a morte dos animais infectados com a cepa Y 

do T. cruzi e tratados 20 dias com as dose de 75 e 100 mg/Kg/dia de SNEDDS 1-BZ. 

Como o BZ aumenta a expressão da PgP em vários tecidos, como fígado e intestino, 

diminuindo a absorção oral do BZ e aumentando sua eliminação em esquema 

terapêutico multidoses, os camundongos tolerarem bem o tratamento com os 

comprimidos triturado na dose de 100 mg/Kg por 20 dias consecutivos do BZ(Perdomo 

et al. 2013). Entretanto o Tween
®
 80 presente na formulação SNEDDS 1 (25%) inibe a 

PgP, assim o Tween 
®
80 deve estar aumentando a absorção do BZ, ao inibir o seu 

efluxo, permitindo um aumento da biodisponibilidade oral e eventualmente 

ultrapassando níveis plasmáticos seguros, num tratamento crônico. 

Estudos complementares de toxicidade dessas novas formulações são 

necessários para seu ajuste e otimização. Como perspectiva, doses bem menores de 

benznidazol em um novo esquema terapêutico mais suave para o paciente com 

SNEDDS poderiam produzir cura parasitológica com menor numero de doses e 

menores efeitos adversos. 

 Altcheh et al., 2014 avaliaram a farmacocinética populacional do BZ em 

crianças chagásicas com idade variando de 2-12 anos que receberam o tratamento em 

comprimido na dose de 5-8 mg/Kg/dia durante 60 dias. Observou-se que o perfil 

farmacocinético nas crianças apresentou um tempo de meia vida menor e uma 

eliminação mais rápida do BZ correlacionado com a idade. Assim crianças mais jovens 

toleram doses maiores do fármaco e apresentam menos efeitos adversos que crianças 

mais velhas e pessoas adultas. 

  

4.4 Estudo de Toxicidade 

Como a formulação SNEDDS 1 contendo o BZ causou a morte de camundongos 

em doses habitualmente utilizadas no modelo experimental utilizado e hipotetizando-se 

que os animais não morreram pela infecção, mas pela sobredose, uma investigação mais 

detalhada sobre a toxicidade da formulação desenvolvida foi necessária antes da 
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realização de outros testes de eficácia pré-clínicos. Foi realizado o teste de toxicidade 

NOAEL para a determinação da maior dose que não causa nenhum efeito adverso 

observável. Além disso, também avaliamos através do estudo de permeabilidade 

intestinal, se os excipientes da formulação alteram o epitélio gastrointestinal, o que 

poderia gerar toxicidade. Também avaliamos a toxicidade aguda das diferentes 

formulações em dose única. 

4.4.1 Toxicidade aguda NOAEL 

 O teste de toxicidade aguda para definir a dose onde nenhum efeito adverso é 

observado (NOAEL) foi realizado para as formulações de SNEDDS brancas e com BZ 

administradas por via oral. O mesmo animal, um macho e uma fêmea por grupo, 

recebeu a cada 2 horas doses crescentes de 25 a 500 mg/Kg. Foram considerados efeitos 

tóxicos como ataxia, tremores, diarreia, hemorragia intestinal, contorções abdominais, 

respiração ofegante e apatia. Em todos os grupos testados não foi observado nenhum 

efeito tóxico até a dose de 250 mg/Kg, entretanto os animais tratados com os três tipos 

de formulações SNEDDS a partir da dose de 300 mg/Kg apresentaram respiração 

ofegante reversível em aproximadamente 10 minutos após a administração (Tabela 17). 

Estes mesmos animais apresentaram letargia e respiração ofegante na dose de 350 

mg/Kg, se movimentando pouco pela gaiola (ataxia) e perda de apetite. Os mesmos 

vieram a óbito após a administração da dose de 400 mg/Kg. Os animais tratados com a 

suspensão do comprimido não apresentaram efeitos tóxicos e subtóxicos relevantes até a 

dose avaliada de 500 mg/Kg. 

 As formulações de SNEDDS 1, 2 e 3 brancas apresentaram um valor de NOAEL 

de 250 mg/Kg. A incorporação do fármaco não diminui este valor, indicando que a 

toxicidade foi relativa aos componentes das três formulações e não ao BZ. Levando em 

consideração que as três formulações contém 25% de surfactante em suas composições 

e que foram administrados volumes grandes de cada uma delas num mesmo dia, estes 

componentes podem ter irritado e lesado a mucosa intestinal destes animais. Assim 

todas as formulações lipídicas apresentaram um valor de NOAEL inferior ao da 

suspensão do comprimido triturado. Estes dados estão de acordo com os testes de 

eficácia anti -T. cruzi, nos quais os animais tratados com a SNEDDS 1 na dose de 

100 mg/Kg/dia morreram nos primeiros dias apesar dos valores negativos de 

parasitemia. 



 

 

Tabela 17- Determinação da Toxicidade pelo teste NOAEL para as formulações de 

SNEDDS 1, 2 e 3 e BZ comprimidos nas mesmas doses  

Formulação/dose–

mg/Kg) 

Sexo 25 50 

 

100 

 

200 

 

250 

 

300 

 

350 

 

400 

 

NOAEL 

SNEDDS 1 
F ND ND ND ND ND 1 1 e 2 3 

250 
M ND ND ND ND ND 1 1 e 2 3 

SNEDDS 1-BZ 
F ND ND ND ND ND 1 1 e 2 3 

250 
M ND ND ND ND ND 1 1 e 2 3 

SNEDDS 2 
F ND ND ND ND ND 1 1 e 2 3 

250 
M ND ND ND ND ND 1 1 e 2 3 

SNEDDS 2-BZ F ND ND ND ND ND 1 1 e 2 3 
250 

M ND ND ND ND ND 1 1 e 2 3 

SNEDDS 3 
F ND ND ND ND ND 1 1 e 2 3 

250 
M ND ND ND ND ND 1 1 e 2 3 

SNEDDS 3-BZ 
F ND ND ND ND ND 1 1 e 2 3 

250 
M ND ND ND ND ND 1 1 e 2 3 

BZ comprimido 
F ND ND ND ND ND ND ND ND 

>500 
M ND ND ND ND ND ND ND ND 

ND: Não detectável, 1: Respiração ofegante reversível (dispneia), 2: Letargia e ataxia, 3: Óbito; O teste 

foi realizado em um único animal, fêmea e macho, com doses crescentes de Benzonidazol na forma livre 

e encapsulada. A concentração variou de 25-400 mg/Kg com administrações orais a cada duas horas.



 

 

4.4.2 Permeabilidade intestinal 

 O aumento da permeabilidade intestinal pode está relacionado a danos no 

epitélio intestinal que provocam ou lesões nas membranas dos enterócitos (mecanismo 

celular) ou mesmo, e mais frequentemente, a abertura das junções epiteliais (tigth-

junctions) num mecanismo paracelular (Buyukozturk et al., 2010). Estas alterações 

podem ocorrer no duodeno, jejuno ou íleo, dependendo do tipo de formulação. Na 

formulação de SNEDDS 1-BZ, o surfactante presente em grande quantidade, o Tween
®

 

80 (25%), pode alterar a permeabilidade do intestino a xenobióticos. 

Buyukozturk et al., 2010 avaliou a ação de vários surfactantes na integridade e 

permeabilidade de monocamada de células Caco-2. Observou-se que o Tween
®
 80 

diminuiu a integridade da monocamada celular, alterando as junções de oclusão (tigth-

junctions) entre as células o que resultou numa maior permeabilidade do amarelo de 

Lúcifer pela via paracelular (abertura das tigth-junctions). 

 Considerando-se os valores de NOAEL observados, a permeabilidade intestinal 

foi avalida em camundongos Swiss fêmeas tratados com as formulações SNEDDS 1, 

SNEDDS 1-BZ e a suspensão do comprimido de BZ. Foram avaliados dois períodos de 

tratamento 10 e 20 dias. Como controle foram avaliados animais que receberam água 

diariamente por gavagem e animais infectados com a cepa Y do T. cruzi e não tratados.  

 Após o período de tratamento os animais receberam por gavagem 
99

mTc-DTPA, 

após 2 e 4 horas da administração o sangue foi coletado pelo plexo retro-orbital dos 

animais e a radioatividade que permeou para o sangue foi dosada no contador Gamma. 

Em condições normais o 
99

mTc-DTPA não permeia pelo TGI dos animais, assim a 

detecção do traçador radioativo no plasma é sinal de toxicidade intestinal. 
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Figura 46- Peso dos animais tratados por 20 dias com água, SNEDDS sem fármaco, 

SNEDDS-BZ e BZ. 

 Durante o período de tratamento (20 dias) não foi observado diferença estatística 

no peso dos animais de todos os grupos avaliados (Fig 46). Não foi observado alteração 

na permeabilidade intestinal dos animais infectados com a cepa Y do T. cruzi na fase 

aguda, uma vez que a radiação detectada (< 0,04%) foi muito baixa e igual ao do grupo 

tratado somente com água (< 0,05%). Não foi observada diferença estatística entre os 

grupos tratados com água, SNEDDS, SNEDDS-1 e BZ após 10 dias de tratamento 

diário (Fig 47 A,B), indicando que não houve alteração do epitélio intestinal destes 

animais. Entretanto após 20 dias foi observado aumento de radioatividade no sangue 

dos animais tratados com o comprimido triturado de BZ, sugerindo ação tóxica da 

formulação. Esta toxicidade pode ser por ação local do BZ e ou dos excipientes do 

comprimido. A nitroredução do BZ pode ocorrer no lúmen do TGI, formando espécies 

reativas que alteram a estrutura da mucosa e consequentemente sua permeabilidade. 

 Castro et al., 2003 avaliou o efeito tóxico do BZ no esôfago de ratos Sprague 

Dawley machos que receberam uma dose de 100 mg/Kg por gavagem. O BZ induziu 

injúria severa no epitélio esofágico dos animais, ativação de BZ nitroredutase na 

mucosa do tecido e diminuição no número de bactérias. Diaz et al., 2000 avaliaram a 

toxicidade intestinal do BZ em ratos Sprague Dawley machos. Os animais receberam 
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dose única de 100 mg/Kg de BZ por via oral. Após 24 h os animais foram sacrificados e 

o intestino analisado por microscopia eletrônica. A mucosa do cólon dos animais que 

receberam o BZ apresentou alteração estrutural intensa com grande secreção de muco, o 

que corrobora com nossos estudos de permeabilidade que também sugerem alteração no 

epitélio intestinal. Considerando que a quantidade de 
99

mTc-DTPA foi dosado no 

sangue somente após 4h da administração do traçador indicando injúria nas porções 

finais do TGI. As análises histológicas de estômago, intestino e cólon serão realizadas 

futuramente para determinar o local e extensão das alterações possivelmente causadas 

pelo BZ.  

 Considerando que pacientes em fase crônica da Doença de Chagas podem 

apresentar quadros de megaesôfago e/ou megacólon, a toxicidade intestinal do BZ deve 

ser considerada uma vez que o tratamento pode agravar o quadro. Estudos mais 

detalhados com relação à toxicidade intestinal são necessários para garantir a segurança 

do uso dos comprimidos de BZ em pacientes chagásicos. Estes estudos que mostram a 

toxicidade intestinal do BZ em modelos animais estão de acordo com estudos realizados 

em humanos adultos relatando desordens gastrintestinais em 15% dos pacientes 

(Pinazo et al., 2010).  

 A incorporação do BZ na formulação lipídica SNEDDS 1 não alterou a 

permeabilidade intestinal, sugerindo que o epitélio se manteve intacto. Portanto, a 

origem da toxicidade destas formulações não está provavelemtne relacionada 

diretamente a ação dos excipientes neste local, mas talvez possua outro mecanismo 

bioquímico. Provavelmente a presença do BZ no núcleo oleoso das nanoemulsões e no 

“core” hidrofóbico das micelas formadas dentro do intestino pela ação dos SNEDDS e 

sais biliares reduz o acesso das enzimas nitroredutases presentes no TGI, evitando-se a 

formação de radicais e seus efeitos tóxicos para o epitélio. Estudos que identifiquem as 

causas desta toxicidade são, portanto necessários em trabalhos posteriores. 

 

� 
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Figura 47- Estudo de permeabilidade intestinal comparando grupos tratados com água, 

SNEDDS 1, SNEDDS 1-BZ e BZ por 10 (A,B) e 20 dias (C,D). Doseamento de 

radiação no sangue de camundongos após administração oral de 
99

mTc-DTPA.  

4.4.3 Toxicidade aguda 

 O teste de toxicidade aguda foi realizado em camundongos Swiss fêmeas e 

machos (n =10) que receberam dose única de formulações contendo o BZ. Após 14 dias 

foram avaliados parâmetros hematológicos e bioquímicos dos animais. 

Os resultados do exame hematológico de camundongos machos e fêmeas 

tratados com BZ em suspensão e na SNEDDS 1 estão sumarizadas nas Tabelas 18. A 

análise estatística foi realizada comparando os grupos tratados com BZ com o grupo 

controle tratado com água usando o teste t student. A análise estatística comparativa dos 

dados indica alterações significativas nos parâmetros hematológicos nos animais fêmeas 

e machos, de todos os grupos testados quanto à quantificação dos eritrócitos, 

hemoglobina, hematócrito e leucócitos após tratamento. Entretanto, foram observadas 

alterações mais severas nos níveis plasmáticos nos machos que nas fêmeas que 

receberam as formulações de SNEDDS 1 branca e com o BZ em todas as doses e no 

grupo que recebeu BZ (100mg) suspensão em relação aos animais que receberam água. 
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 Foi observada leucopenia dos camundongos fêmeas tratados com a formulação 

SNEDDS branca e SNEDDS-BZ nas três doses avaliadas (10, 50 e 100 mg/Kg), 

diferentemente o Bz livre não alterou o número de leucócitos dos animais. Apenas os 

camundongo machos tratados com SNEDDS-BZ na dose de 100 mg/Kg reduziu o 

número de leucócitos. Mesmo com apenas uma dose administrada, as formulações 

SNEDDS branca e com o BZ foram capazes de causar leucopenia nas fêmeas. Os 

animais do sexo masculino foram mais sensíveis a ação tóxica do BZ que as fêmeas. A 

depressão da medula óssea é um efeito adverso raro que pode ser induzido pelo BZ 

(Cançado, 2002).  

Todos os grupos de animais machos, tratados com as formulações SNEDDS 

branca e com o BZ, assim como o BZ livre apresentaram redução no número de 

eritrócitos, hemoglobina e hematócrito (p < 0,001). As fêmeas apresentaram uma 

diminuição menos significativa nestes parâmetros (p < 0,05 e 0,01). A SNEDDS branca 

não reduziu o valor de hematócrito e o BZ livre não alterou a contagem de eritrócitos. 

Somente as plaquetas permaneceram inalteradas em ambos os gêneros. 

Mesmo com apenas uma dose administrada de cada formulação foi possível 

observar após 14 dias, alterações nos parâmetros hematológicos, indicando 

hemotoxicidade nos animais. Em um tratamento longo (20 dias) efeitos adversos graves 

relacionados à depressão da medula óssea tem maior probabilidade de ocorrer. 

Em 2012, Pinazo avaliou os efeitos adversos em pacientes chagásicos tratados 

com o benzonidazol na dose de 5 mg/Kg/dia durante 60. Observou-se que os pacientes 

apresentaram anemia e leucopenia leve já nos primeiros 15 dias de tratamento e 

alteração moderada da função hepática. Neste estudo, também foi monitorada a 

conentração plasmática do BZ ao longo do tratamento obtendo-se concentrações que 

variaram de 3-6 µg/mL. Considerando que Altchenh et al, 2011 demonstraram que a 

clearence do BZ e sua eficácia são maiores em crianças, isto sugere que o esquema 

terapêutico em pacientes adultos deve ser reavaliado, principalmente nos casos crônicos 

da doença. Um esquema terapêutico com doses menores diminuiria os efeitos adversos 

e aumentaria a adesão do paciente ao tratamento. 



 

 

Tabela 18- Parâmetros hematológicos de camundongos Swiss machos e fêmeas submetidos ao tratamento por via oral com dose única de BZ 

livre ou SNEDDS 1-BZ 

 

 

 

Água 

SNEDDS 1 

branca BZ 100mg/Kg 

SNEDDS 1-BZ 

100mg/Kg 

SNEDDS 1-BZ 

50mg/Kg 

SNEDDS 1-BZ 

10mg/Kg 

Leucócitos 

(x10
9
/L) 

F 6,07±1,0 4,42±1,1* 5,56±1,3 4,38±0,9** 4,04±1,5** 3,77±0,7** 

M 6,73±1,5 8,97±3,3* 5,02±1,5 4,63±1,5* 5,46±1,7 6,05±2,4 

Eritrócitos 

(x10
12

/L) 

F 10,42±0,8 9,42±0,7* 9,38±1,4 9,49±1,9* 9,59±0,9** 8,32±1,4** 

M 12,51±0,8 7,74±0,7*** 8,05±0,6*** 6,72±0,7*** 7,38±0,4*** 7,29±0,7*** 

Hemoglobina 

(g/dL) 

F 19,07±1,6 16,95±1,1* 16,47±2,4* 16,67±1,8** 15,58±1,5** 14,67±2,7*** 

M 18,65±0,3 14,83±1,0*** 15,28±0,9*** 15,28±0,9*** 12,63±1,6*** 13,96±0,9*** 

Hematócrito 

(%) 

F 37,21±4,1 34,25±1,8 31,32±5,2* 34,01±4,4 30,95±3,3* 30,46±6,8*** 

M 39,10±3,2 25,25±2,1*** 29,20±2,1*** 22,80±2,8*** 24,60±1,7*** 23,81±2,1*** 

Plaquetas  

(x10
9
/L) 

F 291,0±60,2 240,0±51,4 257,5±53,5 270,3±69,7 236,6±44,9 210,8±34,7 

M 300,4±60,2 228,0±43,7 302,1±45,3 322,8±68,2 304,2±39,0 286,0±39,4 

*p < 0,05, **p < 0,01, p < 0,001  



 

 

 

 

 

Figura 48- Doseamento de TGO, TGP, ureia e creatinina de camundongos Swiss 

fêmeas e machos após administração de dose única oral de BZ e, diferentes doses. 

SNEDDS 1 branca, SNEDDS 1-BZ (10 mg/Kg), SNEDDS 1-BZ (50 mg/Kg), SNEDDS 

1-BZ (100 mg/Kg) (n =10). 

Com relação à função hepática avaliada pelo doseamento sérico de transaminase 

glutâmico oxalacética (TGO) e transaminase glutâmico pirúvica (TGP), não foi 

observado comprometimento hepático nos grupos tratados com a suspensão do 

comprimido triturado, com a SNEDDS 1 sem fármaco e com a SNEDDS 1-BZ na dose 

de 10 mg/Kg quando comparado ao grupo que recebeu apenas água. Foi observado 

aumento estatisticamente significativo nos níveis de TGP apenas nos machos tratados 

com SNEDDS 1-BZ na dose de 50 mg/Kg (p < 0,05) e 100 mg/Kg (p < 0,001) 

(Figura 48) O aumento dos níveis séricos de TGP foi dose dependente para a 

formulação SNEDDS 1-BZ, mostrando um aumento na extensão da alteração com o 

aumento da dose de BZ. Considerando que a formulação SNEDDS 1 sem fármaco não 

provocou a mesma alteração, pode-se concluir que esta alteração seja devido ao BZ. 

Como relatado anteriormente a SNEDDS1-BZ tem uma ASC plasmática maior que a 
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suspensão do comprimido, e um tempo de meia via 7 vezes maior, assim esta maior 

permanência na corrente sanguínea pode ter aumentado a toxicidade hepática do BZ. 

 Os níveis séricos de creatinina aumentaram no grupo de machos tratados com 

BZ comprimidos na dose de 100 mg/Kg. Não foram observadas alterações nas fêmeas 

de todos os grupos avaliados. Uma redução nos níveis de ureia foi observada nos grupos 

de fêmeas tratados SNEDDS-BZ nas três doses avaliadas, indicando alterações nas 

funções renais. 
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5- CONCLUSÕES 
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 Após um século do descobrimento da doença de Chagas, ela continua sendo um 

grande problema de saúde pública, principalmente na América latina. Como sua 

prevalência é em regiões pobres do mundo, a doença vem sendo negligenciada, tendo 

pouco investimento no sentido de conseguir um tratamento mais efetivo e seguro, seja 

pela descoberta de novos fármacos quanto no reformulamento de fármacos já utilizados 

na sua terapia. O benzonidazol (BZ) é o único fármaco utilizado no Brasil para 

tratamento da doença de Chagas, entretanto apresenta algumas desvantagens como 

ineficácia na fase crônica, longo período de tratamento e muitos efeitos adversos. 

Assim, atualmente não existe um medicamento ideal para o tratamento da doença de 

Chagas. Neste contexto, o desenvolvimento de nanocarreadores é uma alternativa para 

reformular o benzonidazol, uma vez que o nanocarreamento apresenta as vantagens de 

modificar o perfil plasmático e a biodistribuição do fármaco associado, diminuir a 

toxicidade e aumentar a sua eficácia. Poucos estudos utilizando sistemas nanométricos 

vêm sendo testados para o tratamento da doença de Chagas. Assim, foram 

desenvolvidas nanocápsulas (NC) poliméricas e sistemas autoemulsionáveis (SNEDDS) 

contendo o BZ como tentativa de reformular este fármaco e melhorar sua 

biodisponibilidade, eficácia e dimnuir a toxicidade.  

 Foram desenvolvidas nanocápsulas poliméricas de PLA encapsulando 1 mg/mL 

de BZ, monodispersas (I.P. < 0,3) com tamanho de aproximadamente 230 nm, potencial 

zeta de -44 mV e teor de encapsulação de aproximadamente 70%. Esta formulação foi 

estável em geladeira por um período de 2 meses. A NC de BZ, na dose de 60 mg/Kg 

pela via intraperitoneal foi capaz de diminuir a parasitemia de camundongos Swiss 

fêmeas infectados com a cepa Y do T. cruzi. Entretanto os animais apresentaram quadro 

de inflamação abdominal, sugerindo que as nanopartículas causaram um processo 

inflamatório no peritôneo, e por este motivo os animais foram a óbito após o período de 

tratamento mesmo apresentando baixos níveis de parasitemia. 

 Devido às limitações no carreamento do BZ pelas NC, sistemas 

autonanoemulsionáveis contendo BZ foram desenvolvidos variando o surfactante 

(Tween 80
®
, Labrasol

®
 e Cremophor EL

®
). As análises de tamanho e dispersão de 

tamanho por espectroscopia de correlação de fótons (EDL) e fracionamento por fluxo 

assimétrico acoplado a detector de espalhamento de luz multi ângulo (AsF4-MALS) 

mostraram que as três formulações são nanométricas e monodispersas. A velocidade de 

dissolução do BZ foi maior a partir das três formulações SNEDDS em relação à 
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velocidade de dissolução do BZ livre em meio tampão fosfato pH 6,8. Os SNEDDS 

aumentaram a biodisponibilidade relativa em relação ao comprimido em 140%. Além 

disso, o tratamento experimental dos camundongos com a dose de 100 e 50 mg/kg em 

dias alternados durante 20 dias (10 doses) propiciaram a cura parasitológica, de 33 % e 

66 % dos animais, respectivamente, comparada a somente 50 % de cura com a dose de 

100 mg (20 doses) na formulação tradicional em comprimidos. Os estudos de toxicidade 

aguda indicaram maior toxicidade dos SNEDDS em relação ao Bz em comprimidos, 

entretanto os comprimidos induziram alteração na permeabilidade intestinal após 

tratamento prolongado por 20 dias, sendo que os SNEDDS não induziram nenhuma 

alteração detectável neste experimento. No estudo clássico de toxicidade aguda das 

formulações os animais do sexo masculino se mostraram mais sensíveis aos efeitos 

hematológicos do BZ, tanto livre quanto associado a SNEDDS, o que indica que serão 

necessários mais estudos toxicológicos com o BZ para garantir sua segurança em 

tratamentos crônicos. 

 Os dois tipos de sistemas nanométricos desenvolvidos, NC e SNEDDS, são 

alternativas para melhorar a eficácia do BZ. Entretanto, estudos avaliando outras vias de 

administração das NC e a avaliação da eficácia anti-T. cruzi das SNEDDS em outros 

modelos animais, como o cão, que usam uma dose terapêutica mais baixa de 

5 mg/Kg/dia, equivalente a humanos, são necessários. 
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