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Microemulsão branco; B- Microemulsão itraconazol; C- Microemulsão clotrimazol; D- 

Microemulsão itraconazol/clotrimazol, p. 143. 

Tabela 34: Resultados do estudo de estabilidade em refrigeração e em câmara climática no 

tempo zero e em 30, 60 e 90 dias da ME-12 contendo clotrimazol e itraconazol, p. 145. 
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Figura 59: Teor de fármaco na microemulsão (clotrimazol e itraconazol) versus tempo de 

armazenagem nas condições do estudo de estabilidade acelerada, p. 146. 

Figura 60: Cromatogramas em CLAE-UV das amostras de microemulsão 

clotrimazol/itraconazol armazenadas a em câmara climática (T= 40 °C) durante o estudo de 

estabilidade após 30, 60 e 90 dias, p. 147. 

Figura 61: Esquema de reação mostrando a degradação do clotrimazol em meio ácido, p. 147. 

Figura 62: Espectro de massas da síntese do produto B a partir do clotrimazol. O eixo x 

representa a relação massa/carga (m/z) e o eixo y representa a intensidade relativa, p. 148. 

Figura 63: Espectro de massas do produto de decomposição formado a partir da degradação 

forçada do clotrimazol na presença do itraconazol sob aquecimento, p. 149. 

Figura 64: Cromatograma em CLAE-UV do composto 3 obtido a partir do aquecimento do 

clotrimazol presença de acetonitrila e ácido clorídrico concentrado, p. 150. 

Figura 65: Cromatograma em CLAE-UV do produto de decomposição formado a partir da 

degradação forçada do clotrimazol na presença do itraconazol sob aquecimento, p. 150. 

Figura 66: Esquema de reação da possível interação do itraconazol na presença de álcool 

benzílico, p. 151. 
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RESUMO 

FERREIRA, Patricia Garcia. Novas estratégias terapêuticas para o tratamento da 

esporotricose. Niterói, 2019. Tese (Doutorado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde) 

- Faculdade de Farmácia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

 

A esporotricose é uma infecção fúngica negligenciada causada por Sporothrix spp., com 

distribuição mundial. O itraconazol é o antifúngico padrão recomendado como terapia de 

primeira linha. No entanto, já existem relatos na literatura científica de casos de falha no 

tratamento humano e felino nos últimos anos. Além disso, destaca-se o arsenal terapêutico 

limitado. Este estudo foi dividido em dois capítulos com diferentes abordagens, mas ambos 

com o mesmo objetivo principal, abrir novas perspectivas e estratégias para o tratamento da 

esporotricose. O capítulo 1 teve como objetivo a síntese de uma série de compostos di-hidro-

furanonaftoquinonas para avaliação antifúngica frente às espécies S. brasiliensis e S. schenckii. 

Nove di-hidro-furanonaftoquinonas apresentaram excelente atividade antifúngica e 

estabilidade química, com valores de concentração inibitória mínima (CIM) de 2 a 32 µM. As 

substâncias 3B (2-metil-2-fenil-2,3-di-hidronafto[1,2-b]furano-4,5-diona) e 7B (2-fenil-2,3-di-

hidronafto[1,2-b]furano-4,5-diona) foram as di-hidro-furanonaftoquinonas mais ativas in vitro 

para ambas as espécies; em fungos, essas substâncias induziram a conversão e alteração de 

leveduras-hifas nas estruturas de hifas e conídios. A substância 3B também exibiu atividade 

sinérgica com itraconazol frente à espécie S. schenckii, com um valor de índice de ΣCIF de 0,3. 

Os resultados indicaram que as di-hidro-furanonaftoquinonas 3B e 7B são candidatas potenciais 

para o desenvolvimento de novos agentes antifúngicos para o tratamento da esporotricose. O 

objetivo do capítulo 2 foi o desenvolvimento e caracterização de uma microemulsão (ME) 

contendo uma associação de itraconazol (ITC) e clotrimazol (CLT) como um sistema de 

liberação transdérmica. A ME foi estruturada a partir do diagrama pseudoternário de fases e, 

apresentou a seguinte composição: 1 % (p/p) de ITC; 1 % (p/p) de CLT; 23,07 % de Tween® 

60 (surfactante); 23,07 % de propilenoglicol (co-surfactante/co-solvente); 30,77 % de álcool 

benzílico (fase oleosa); e 21,09 % de água. A ME contendo ITC/CLT (ITC/CLT-ME) 

apresentou valor de tamanho de gotícula de 217 ± 0,9 nm, com índice de polidispersão (PDI) 

de 0,5 ± 0,1. Os experimentos de permeação ex vivo em orelha de porco indicaram que o 

desempenho da permeação do ITC foi influenciado pelo CLT, indicando que o CLT atua como 

um promotor de permeação. No ensaio de atividade antifúngica in vitro utilizando levedura de 

S. brasiliensis, o halo de inibição produzido pela ITC/CLT-ME exibiu um diâmetro médio de 

43,67 ± 2,31 mm. A formulação ITC/CLT-ME não causou irritação na pele em camundongos. 

Também foi realizado um estudo de estabilidade desta formulação e o método analítico 

desenvolvido foi aplicado para monitorar o teor dos ativos. Este estudou possibilitou a detecção 

de um produto de degradação conhecido do clotrimazol, cuja estrutura foi confirmada por RMN 

de 1H e espectrometria de massas. 

 

Palavras-chave: Sporothrix brasiliensis. Sporothrix schenckii. Furanonaftoquinonas. Sistema 

de liberação de fármaco. Clotrimazol. Itraconazol.  
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ABSTRACT 

FERREIRA, Patricia Garcia. New therapeutic strategies for sporotrichosis treatment. 

Niterói, 2019. Tese (Doutorado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde) - Faculdade de 

Farmácia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

 

Sporotrichosis is a neglected fungal infection caused by Sporothrix spp., which have a 

worldwide distribution. The standard antifungal itraconazole has been recommended as a first-

line therapy. However, failure cases in human and feline treatment have been reported in recent 

years. Furthermore, it highlights the limited therapeutic arsenal. This study was divided into 

two chapters with different approaches, but both with the same main objective, to open new 

perspectives and strategies for sporotrichosis treatment. The chapter 1 aimed to synthesize 

several α- and β-2,3-dihydrofuranonaphthoquinones and evaluate them against Sporothrix 

schenckii and Sporothrix brasiliensis. Nine dihydrofuranaphthoquinones showed good 

antifungal activity and stability, with minimum inhibitory concentration (MIC) values of 2–32 

µM. Compounds 3B (2-methyl-2-phenyl-2,3-di-hydronaphto[1,2-b]furan-4,5-dione)  and 7B 

(2-phenyl-2,3-dihydronaphtho[1,2-b]furan-4,5-dione) were the most active 

dihydrofuranaphthoquinones in vitro for both species; in fungi, these compounds induced 

yeast–hyphae conversion and alteration in the hyphae and conidia structures. Compound 3B 

also exhibited a synergistic activity with itraconazole against S. schenckii, with a ΣFIC index 

value of 0.3. Our results indicate that compounds 3B and 7B are potential candidates for the 

development of new antifungal agents for the treatment of sporotrichosis. The aim of the 

chapter 2 was to develop a microemulsion (ME) formulation containing an association of 

itraconazole (ITC) and clotrimazole (CLT) as a transdermal delivery system. Pseudoternary 

phase diagrams were constructed to optimize the ME formulation. The ME formulation selected 

contained 1 % (w/w) ITC and 1 % (w/w) CLT and was composed of 23.07 % Tween® 60 

(surfactant), 23.07 % propylene glycol (cosurfactant/cosolvent), 30.77 % benzyl alcohol (oil), 

and 21.09 % water. The ITC/CLT-loaded ME (ITC/CLT-ME) had a droplet size value of 217 

± 0.9, with a polydispersity index (PDI) of 0.5 ± 0.1. Permeation experiments on pig ear skin 

were conducted for ITC/CLT-ME, and the results indicated that the drug permeation 

performance was influenced by CLT, indicating that CLT acts as a promoter enhancer. In the 

in vitro antifungal activity assay using S. brasiliensis yeast, the inhibition halo produced by 

ITC/CLT-ME exhibited a mean diameter of 43.67 ± 2.31 mm. The ITC/CLT-ME formulation 

did not cause skin irritation in mice. It was also performed an accelerated stability study of this 

formulation and the developed analytical method was applied to monitor the content of active 

ingredient. Interestingly, these investigations led to the detection of a known clotrimazole 

degradation product, whose structure was confirmed using NMR and HRMS. 

 

Keywords: Sporothrix brasiliensis. Sporothrix schenckii. Furanophthoquinones. Drug delivery 

system. Clotrimazole. Itraconazole.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ESPOROTRICOSE 

A esporotricose é uma doença infecciosa subcutânea de evolução subaguda a crônica. 

Foi descrita pela primeira vez por Benjamin Schenck em 1898, nos Estados Unidos da América 

(EUA), em um paciente de 36 anos com abscesso no dedo indicador e linfangite nodular no 

antebraço. O fungo isolado foi estudado pelo micologista Erwin Smith e, então, classificado no 

gênero Sporotrichum (SCHENCK, 1898). O segundo relato de caso foi publicado por Hektoen 

e Perkins, também nos EUA, que descreveram o desenvolvimento de lesão no dedo de uma 

criança, a qual regrediu espontaneamente. A partir de uma descrição morfológica detalhada do 

patógeno, os autores classificaram como sendo o agente etiológico o fungo S. schenckii 

(LOPES-BEZERRA et al., 2006). 

Em 1903, a doença foi descrita pela primeira vez na França por Beurmann e Ramond 

e também um caso em humano. O fungo foi estudado e isolado (1905) por Matruchot e Ramond 

e denominado Sporotrichum beurmanni, pois foi considerado diferente daquele descrito por 

Benjamin Schenck. Logo após, em 1906, foi iniciado um estudo sistemático da esporotricose, 

constatando mais de 200 casos humanos até 1912. Nessa análise foi relatado pela primeira vez 

o acometimento de mucosas e a ocorrência de formas disseminadas, pulmonar e óssea da 

esporotricose (DONADEL et al., 1993). 

No Brasil em 1907, Lutz e Splendore descreveram os primeiros casos de esporotricose 

em seres humanos e ratos. Em 1912, foi identificado por Terra e Rebelo o primeiro caso humano 

no Rio de Janeiro e, desde então, casos isolados foram descritos em diversos estados do Brasil 

(Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Acre e Pernambuco) (DONADEL et al., 1993). 

A susceptibilidade felina para a infecção por S. schenckii foi descrita e demonstrada 

experimentalmente desde 1909. Porém, a primeira ocorrência de esporotricose em gatos 

naturalmente adquirida no Brasil foi apenas relatada no início dos anos 1950 por Freitas e 

colaboradores (1956). Desde então, casos isolados, série de casos e surtos vêm sendo relatados 

nos cinco continentes. A maioria dos casos está relacionada ao trabalho agrícola, 

reflorestamentos, atividades envolvendo manipulação de solos e vegetais contaminados pelo 

fungo (BARROS et al., 2010). 
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A ocorrência de esporotricose em animais, especialmente em gatos, e sua transmissão 

para humanos têm sido relatadas em diversos países. No Brasil particularmente no Rio de 

Janeiro, pesquisadores vêm acompanhando casos humanos e de animais provenientes da região 

metropolitana, área de ocorrência da primeira epidemia associada à transmissão zoonótica 

relacionada a felinos doentes. Curiosamente, em nenhum outro lugar a esporotricose assumiu 

proporções epidêmicas como ocorreu no Estado do Rio de Janeiro (BARROS et al., 2008; 

BARROS et al., 2010). 

O agente etiológico da esporotricose, S. schenckii, pertence ao Reino Fungi, Divisão 

Ascomycota, Classe Pyrenomycetes, Ordem Ophiostomatales e Família Ophiostomataceae. 

São organismos eucarióticos, heterotróficos, sem mobilidade própria e com parede celular 

quitinosa e rígida (RIPPON, 1988; LARSSON, 2011). 

S. schenckii vive saprofiticamente na natureza sendo patogênico para os seres humanos 

e os animais. Exibe dimorfismo térmico, isto é, possui dualidade fenotípica dependente da 

temperatura de cultivo, que influencia na apresentação da forma de crescimento, podendo então, 

crescer na fase filamentosa como bolor ou na fase leveduriforme. No meio ambiente (em torno 

de 25 oC) apresenta-se na fase de bolor, caracterizando a fase sapróbia ou de vida livre. Logo, 

são encontrados principalmente no solo, em materiais orgânicos, em dejetos, cascas de árvores 

e vegetais, sendo considerado, portanto, como fungo geofílico. Contudo, na temperatura 

corpórea (em torno de 36 oC), o fungo apresenta-se na fase de levedura, que é a forma de vida 

parasitária, sendo encontrado em tecidos infectados pelo agente (RIPPON, 1988; WELSH, 

2003). 

Marimon e colaboradores (2007) sugeriram que o fungo S. schenckii não poderia ser 

considerado uma única espécie causadora da esporotricose. As análises feitas por meio de 

combinações de características fenotípicas, tais como, macroscopia da colônia, microscopia dos 

conídios, assimilação de sacarose e rafinose, capacidade de crescer a 36 oC e características 

genotípicas como o sequenciamento parcial do gene da calmodulina, foram propostas como 

meio de identificação de outras espécies do gênero Sporothrix. Os mesmos pesquisadores 

propuseram a criação de três novas espécies, que foram associadas às demais espécies já 

existentes (S. schenckii e S. albicans): S. brasiliensis, espécie relacionada à epidemia zoonótica 

no estado do Rio de Janeiro; S. globosa, espécie pouco virulenta e mundialmente distribuída; e 

S. mexicana, encontrada em amostras ambientais no México, mas também na Europa e Brasil. 

Posteriormente, após estudos que aplicaram a mesma metodologia, uma nova espécie, S. luriei, 
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foi inserida (LARSSON, 2011). Rodrigues e colaboradores (2016) propuseram uma nova 

espécie, S. chilensis, para cepas coletadas em um caso clínico de onicomicose, além de origens 

ambientais no Chile. 

O fator de virulência é o recurso que permite a um micro-organismo sobreviver e 

muitas vezes ampliar seu crescimento no hospedeiro. Os fatores de virulência de Sporothrix 

spp. não são completamente esclarecidos, no entanto, alguns deles foram estudados por diversos 

pesquisadores, como, por exemplo, a produção de melanina. Entretanto, o mecanismo pelo qual 

esses pigmentos de melanina aumentam a virulência nos fungos não é conhecido, mas sabe-se 

que é um importante fator de virulência, conferindo tolerância contra variações ambientais e 

proteção contra a ação do sistema de defesa do hospedeiro (CASADEVALL, 2006). Outros 

estudos mostram também que os fatores de virulência parecem estar relacionados à produção 

de proteinases extracelulares, à termo-tolerância e à presença de componentes presentes na sua 

parede celular (LOPES-BEZERRA, 2006; CASADEVALL, 2012). 

A esporotricose é uma doença cosmopolita, sendo descrita principalmente nos trópicos 

e em zonas temperadas, e é endêmica em alguns países tais como Brasil, México, Costa Rica, 

Colômbia, África do Sul, Guatemala e Peru (LÁZARO et al., 2008). No continente asiático, a 

esporotricose em humanos já foi amplamente relatada em países como China, Índia, Japão e 

Malásia. Na China, o primeiro relato foi em 1916, e desde então, mais de 4000 casos em 

humanos já foram relatados (SONG, 2011; SONG, 2013). Tang e colaboradores (2012) 

descreveram 19 casos de transmissão zoonótica relacionada a felinos no período de 2004 a 

2010. A maior epidemia ocorreu na África do Sul (1941-1944) em uma mina de ouro em 

Witwatersrand, envolvendo em torno de 3000 trabalhadores infectados pelo fungo presente nas 

vigas de madeira da estrutura do local (HELM & BERMAN, 1947). 

Essa micose pode acometer o ser humano de ambos os sexos, de qualquer faixa etária 

ou raça, independente de fatores individuais predisponentes. A literatura científica descreve que 

a ocorrência da doença é predominantemente associada à ocupação profissional 

(principalmente trabalhadores rurais e jardineiros); e arranhadura e/ou mordedura de gatos 

(profissionais veterinários e auxiliares). Entretanto, na esporotricose não há somente o risco 

ocupacional. Tutores de felinos também são susceptíveis à doença, devido à relação com seus 

animais (SILVA et al., 2012). Barros e colaboradores (2004) apresentaram diversos casos de 

tutores que desenvolveram a doença patologia a partir do contato com seus gatos de estimação.  
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No Brasil, esta doença é a mais frequente das micoses subcutâneas e ocorre mais 

comumente no estado do Rio de Janeiro. A doença vem se tornando um caso de saúde pública 

em razão do aumento significativo de casos em seres humanos nos últimos anos. O trabalho de 

Bustamante & Campos (2001) relata uma preocupação específica, que tem sido discutida por 

diversos autores: “até agora não se sabe por que a esporotricose toma a proporção de uma 

zoonose emergente no Rio de Janeiro”. De acordo com o Boletim Epidemiológico 

Esporotricose da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, durante os anos de 2015-

2017 foram observados uma média anual de 1.097 casos notificados suspeitos de esporotricose 

em humanos no Estado do Rio de Janeiro, com percentuais de confirmação cerca de 60 %. No 

início de 2018, até 18 de maio, foram notificados 319 casos suspeitos com um percentual de 

confirmação de 68,7 %. A análise dos casos confirmados entre 2015 e 2018 aponta para uma 

maior ocorrência da doença em pessoas do sexo feminino, provavelmente, devido ao 

comportamento feminino de maior proximidade com os felinos e, portanto, maior risco de 

exposição à doença. No Brasil, a notificação é compulsória no Rio de Janeiro, Pernambuco, 

Paraíba e municípios de Guarulhos (São Paulo), Camaçari (Bahia) e Conselheiro Lafaiete 

(Minas Gerais) (FALCÃO et al., 2019). Portanto, as medidas de prevalência e incidência são 

obtidas principalmente com base nos casos relatados na literatura, certamente subestimando a 

real importância epidemiológica, principalmente em relação aos surtos e epidemias 

(OROFINO-COSTA et al., 2017).  

Já no início dos anos 2000, a esporotricose no Rio de Janeiro era considerada uma 

epidemia, porém foi assumindo proporções cada vez maiores e, já com mais de 15 anos desde 

o aumento no número de casos de esporotricose atribuídas à transmissão por felinos, a 

esporotricose é considerada uma hiperendemia (FREITAS et al., 2010). Por meio de estudos 

moleculares de isolados desta epidemia, comprovou-se que a espécie responsável pelo maior 

número de casos de esporotricose felina no Brasil é S. brasiliensis (OLIVEIRA et al., 2011; 

RODRIGUES et al., 2013). 

A esporotricose em mamíferos apresenta-se sob várias formas clínicas: linfocutânea, 

cutânea fixa, cutânea disseminada e extracutânea. As formas clínicas mais frequentemente 

encontradas em humanos são a linfocutânea e a cutânea fixa ou localizada, correspondendo em 

torno de 90 % dos casos. Não se sabe exatamente o determinante para cada tipo de manifestação 

clínica, porém alguns fatores podem contribuir na patogênese tais como o tamanho e a 
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profundidade do inóculo, o estado imunológico do hospedeiro e os fatores de virulência (ZAITZ 

et al., 2010).  

A forma cutânea fixa é caracterizada por uma lesão única, restrita ao local da 

inoculação traumática do fungo e, portanto, não acompanha o trajeto linfático. Essas lesões 

apresentam diversas morfologias tais como pápulas que podem evoluir para úlceras, abscessos, 

lesões eritematosas, podendo resultar em áreas de necrose. Geralmente são localizadas na face, 

pescoço, tronco e pernas (SHIRAISHI et al., 1999; ZAITZ et al., 2010). 

A manifestação linfocutânea ocorre a partir da forma cutânea fixa, quando esta evolui 

para linfangite ascendente (inflamação de um ou mais vasos linfáticos), percorrendo todo o 

trajeto linfático de maneira ascendente nos membros, desenvolvendo nódulos ao longo dos 

vasos linfáticos, que podem amolecer e ulcerar-se, permanecendo próximos à lesão inicial ou 

aparecer em regiões mais afastadas. Essas lesões podem se tornar crônicas se não forem tratadas 

(CAMPBELL & ZAITZ, 2004). 

A forma cutânea disseminada está geralmente associada à imunodepressão e a algumas 

patologias associadas tais como síndrome de Cushing, corticoterapia prolongada, síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS), diabetes, alcoolismo, nefropatias, entre outras. A 

manifestação inicia-se após a inoculação traumática ou inalação de conídios e, posteriormente, 

ocorre à disseminação por via hematogênica através de lesões subcutâneas não tratadas 

(CAMPBELL & ZAITZ, 2004).  

A esporotricose pode ser bastante invasiva, acometendo qualquer tecido ou órgão. Esse 

tipo de manifestação é denominado de extracutânea e de difícil diagnóstico clínico e tratamento. 

Incluem as formas pulmonar, articular, óssea, ocular e, meningoencefálica (ou nervosa), assim 

como, a manifestação cutânea disseminada, associadas principalmente a pacientes com 

problemas imunológicos (CAMPBELL & ZAITZ, 2004; ZAITZ et al., 2010). 

Os felinos têm um papel epidemiológico importante na transmissão e propagação da 

doença devido as suas características comportamentais tais como se esfregar no solo, afiar suas 

garras em árvores e madeiras, seus hábitos higiênicos ˗ a lambedura pode espalhar a doença 

para áreas distintas como a face, orelhas e extremidades, além de expor a infecção, o que facilita 

a contaminação de outros animais inclusive os seres humanos ˗ e seus instintos de caça. Além 

disso, as brigas são as principais formas de transmissão de Sporothrix spp. entre felinos 

(SCHUBACH et al., 2001; BARROS et al., 2004).  



6 
 

 
 

A esporotricose felina apresenta um amplo espectro de manifestações clínicas, sendo 

que a mais frequente é a presença de múltiplas lesões cutâneas, com ou sem acometimento da 

mucosa nasal (SCHUBACH et al., 2004; GREMIÃO et al., 2015). As lesões nestes animais 

contêm uma quantidade exuberante de células fúngicas infectantes. O quadro inicial pode 

assemelhar-se a feridas por brigas que não são responsivas à antibioticoterapia. Essas podem 

evoluir para lesões ulceradas, crostosas e com exsudatos purulentos. Os casos mais graves 

ocorrem à disseminação do fungo principalmente para os pulmões, fígado, trato gastrintestinal, 

sistema nervoso central, ossos, articulações, rins e linfonodos (PIMENTEL, 2011). Além dos 

felinos, outros animais têm sido relacionados à transmissão zoonótica de Sporothrix spp., porém 

em menor proporção. No meio silvestre, os mais comuns são os tatus, os quais podem apresentar 

a infecção e atuar como transmissores do fungo através da arranhadura. Outros casos de 

esporotricose em humanos têm sido associados a picadas de mosquitos, abelhas, cobras, bicadas 

de papagaio, mordida de ratos, cavalos, cachorros, peixes e calopsita (SCHUBACH, 2000; 

SCHUBACH et al., 2001; LACAZ, 2002; BARROS et al., 2004; FICHMAN et al., 2018). 

O tratamento de infecções micóticas em animais é um grande desafio para os 

veterinários, tutores e farmacêuticos, uma vez que o arsenal terapêutico é limitado e, a maioria 

dos antifúngicos sistêmicos apresentam efeitos adversos. Além disso, já são relatados na 

literatura científica alguns casos de resistência da espécie S. brasiliensis a fármacos 

antifúngicos, necessitando com urgência de novas moléculas biologicamente ativas frente a esta 

espécie (LARSSON, 2011). 

Tradicionalmente, a esporotricose era tratada por via oral com o iodeto de potássio, 

cetoconazol ou a combinação destes. Apesar de efetivo, os felinos possuem sensibilidade aos 

iodetos e, consequentemente, apresentam efeitos frequentes de depressão, anorexia, vômito, 

espasmos musculares, hipotermia, entre outros. Em função disso, a partir da década de 1990, 

passaram a serem utilizados os derivados azólicos, principalmente triazóis (primeira geração: 

itraconazol e fluconazol) e alilamínicos (terbinafina). Apenas a terbinafina é fungicida, porém, 

apesar de demonstrar atividade antifúngica in vitro frente ao fungo S. schenckii, estudos in vivo 

comprovaram que este fármaco não é efetivo no tratamento da esporotricose em camundongos. 

No entanto, relatos já demonstraram a eficácia da terbinafina em humanos e cães (MEINERZ 

et al., 2007; ANTUNES et al., 2009; LARSSON, 2011). A anfotericina B é um antibiótico 

macrolídeo que apresenta ações imunoestimulante e antifúngica. Entretanto, apresenta 

nefrotoxicidade em felinos, efeito adverso mais significativo e dependente de dose. Estudos na 
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década de 1980, já mostraram que este fármaco quando administrado por via intravenosa em 

gatos com esporotricose não apresentaram resultados favoráveis devido aos efeitos adversos 

(NUSBAUM et al., 1983; DUNSTAN et al., 1986; MACKAY et al., 1986). Na maioria dos 

casos, associação de itraconazol e anfotericina B é uma alternativa para a esporotricose felina 

refratária ao tratamento com itraconazol por via oral (RODRIGUES, 2009). 

O itraconazol (Figura 1) é considerado o fármaco de escolha para tratamento da 

esporotricose felina na dose de 100 mg a cada 24 horas durante aproximadamente 4 a 9 meses, 

havendo casos em que a terapia pode se prolongar por até 1 ano. Em comparação aos outros 

fármacos citados acima, este apresenta bons resultados na cicatrização das lesões e 

tolerabilidade favorável para as espécies felinas e caninas (ANTUNES et al., 2009). Ainda 

assim, o animal pode apresentar distúrbios gastrointestinais, depressão, febre, icterícia e sinais 

neurológicos (GRAM, 2003).  Apesar de efetivo em pacientes felinos, já existem muitos casos 

em que não se observa a resposta clínica esperada. Além disso, a dificuldade de administrar 

medicamentos por via oral em felinos e a necessidade de um tempo prolongado de tratamento 

contribuem para o insucesso na resposta clínica (LARSSON, 2011). Em felinos, é frequente o 

relato de casos refratários ao tratamento convencional, e então, são utilizadas opções 

terapêuticas alternativas, sendo comum a associação de itraconazol com iodeto de potássio 

(ROSA et al., 2017). 

 

Figura 1: Fórmula estrutural do itraconazol. Fonte: elaboração própria do autor. 

 

Os antifúngicos do grupo dos heterociclos nitrogenado 1,2,4-triazóis são 

estruturalmente relacionados de forma a compor fármacos com similar mecanismo de ação, 

variando a toxicidade, a farmacocinética e o uso clínico. Os fármacos pertencentes ao grupo 

compartilham mecanismo de ação semelhante, baseado na capacidade de inibir a síntese do 

ergosterol, um componente vital da membrana das células do fungo. Isso ocorre devido à 

inibição seletiva da enzima 14 alfa-desmetilase, dependente do citocromo P-450, que é 



8 
 

 
 

responsável pela conversão de lanosterol em ergosterol (BUSTAMANTE & CAMPOS, 2004; 

KATZUNG, 2005).  

O medicamento de referência para o itraconazol é registrado com o nome de 

Sporanox® nas apresentações de cápsulas gelatinosas duras de 100 mg, para administração 

intravenosa e solução oral de 10 mg/mL, sendo que as formas farmacêuticas em solução oral e 

injetável não são vendidas no Brasil, ambas utilizam a ciclodextrina (2-hidroxipropil-beta-

ciclodextrina) como excipiente solubilizante (BERBEN et al., 2018). No mercado brasileiro 

também existem produtos genéricos, similares e cápsulas manipuladas em farmácias magistrais. 

Apesar de apresentar uma potente atividade antifúngica, sua eficácia é limitada pela sua 

biodisponibilidade reduzida. O Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) divide os 

fármacos em quatro classes de acordo com suas características de solubilidade e permeabilidade 

nas membranas biológicas do trato gastrointestinal, pois são dois parâmetros essenciais para 

predizer a absorção do fármaco. O itraconazol é considerado um fármaco de classe II, isto é, 

possui baixa solubilidade e alta permeabilidade intestinal, afetando assim sua 

biodisponibilidade (MARTINELLO & SERRA, 2008). 

O clotrimazol (Figura 2) é um derivado azólico indicado apenas para o uso tópico 

devido sua toxicidade. O medicamento de referência é registrado como Canesten® na 

apresentação de creme dermatológico e solução tópica (ambas as formas farmacêuticas 

contendo 10 mg de clotrimazol) e Gino - Canesten® na apresentação de comprimido vaginal 

(500 mg de clotrimazol) e creme vaginal em diferentes concentrações (50 e 100 mg de 

clotrimazol a cada 5 g de creme). No mercado brasileiro existem produtos genéricos, similares 

e manipulados em farmácias magistrais. Assim como o itraconazol, é um antifúngico totalmente 

sintético e exerce seus efeitos através da inibição da biossíntese do ergosterol. Este fármaco 

possui ação fungistática e é indicado na clínica para pequenos animais no tratamento de 

dermatofitose, malasseziose e candidose. As preparações com clotrimazol a 1 % são indicadas 

para cães no tratamento de otites externas com envolvimento de Malassezia pachydermatis e 

em dermatofitose por Trichophyton mentagrophytes e Microsporum canis. Em animais de 

grande porte, são indicadas para equinos no tratamento de queratite micótica por Aspergillus e 

para bovinos no tratamento da mastite micótica (McCURDY et al., 1981; LOBELL et al., 

1995). 
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Figura 2: Fórmula estrutural do clotrimazol. Fonte: elaboração própria do autor. 

 

Estudo realizado por Gagini e colaboradores (2017) mostrou que o clotrimazol 

apresenta atividade antifúngica in vitro frente ao fungo S. brasiliensis (cepas felinas), principal 

espécie associada aos casos felinos de esporotricose no Brasil, quando administrado 

concomitantemente com o itraconazol. Até o momento, não existe nenhum relato na literatura 

científica sobre o uso desse fármaco no tratamento da esporotricose, provavelmente devido a 

sua toxicidade, o que dificultaria a sua administração oral.  Portanto, torna-se imprescindível 

buscar novas alternativas tecnológicas para o uso do clotrimazol e do itraconazol, de forma a 

aumentar sua eficiência na terapia, diminuir os efeitos adversos e fornecer, principalmente aos 

felinos, maior diversidade de tratamento. Dentro desse contexto, se inserem as formas 

farmacêuticas nanoestruturadas, uma das aplicações da tecnologia farmacêutica no 

desenvolvimento de novas formulações. Dessa forma, as indústrias farmacêuticas podem 

reformular seus produtos, o que resulta em novidades no mercado, de forma mais econômica 

que o desenvolvimento de novos fármacos. Além disso, é capaz de aumentar a eficiência de 

fármacos já utilizados na terapêutica e a reintrodução daqueles que já foram esquecidos e/ou 

descartados (STORPIRTIS et al., 2009). 

Esta tese foi dividida em dois capítulos: síntese, caracterização e avaliação antifúngica 

de compostos naftoquinônicos (capítulo 1) e o desenvolvimento e caracterização de 

microemulsão contendo clotrimazol e itraconazol para aplicação transdérmica (capítulo 2). 

Ambos os capítulos possuem como objetivo abrir novas perspectivas e estratégias para o 

tratamento da esporotricose.  

O capítulo 1 deste trabalho aborda a síntese de uma série de compostos di-hidro-

furanonaftoquinonas para análise antifúngica frente às espécies S. brasiliensis e S. schenckii. 

Posteriormente, é apresentado um estudo de estabilidade a fim de avaliar a manutenção da 

atividade biológica e a degradação destas substâncias dentro das condições estabelecidas. Após 

esta triagem inicial, as di-hidro-furanonaftoquinonas consideradas estáveis e com atividades 
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antifúngicas promissoras, foram selecionadas para estudos mais específicos, tais como, a 

avaliação de interação sinérgica com o itraconazol (fármaco de escolha para tratamento da 

esporotricose) e, a produção de imagens por microscopia eletrônica de varredura (MEV) dos 

fungos S. brasiliensis e S. schenckii após exposição a concentrações subinibitórias das di-hidro-

furanonaftoquinonas comparadas com células fúngicas não tratadas. O trabalho foi finalizado 

com estudos térmicos para melhor caracterização destas moléculas com o objetivo de iniciar 

futuramente outro estudo científico baseado no desenvolvimento de uma nova formulação 

farmacêutica. 

O capítulo 2 deste trabalho se insere dentro da tecnologia farmacêutica com o 

propósito de desenvolver e caracterizar uma nova preparação farmacêutica nanoestruturada 

com a associação de dois antifúngicos já inseridos no mercado de forma isolada. Esse trabalho 

teve como base estudos científicos realizados por Gagini e colaboradores (2017). Foi 

desenvolvida uma microemulsão transdérmica contendo clotrimazol e itraconazol, visando sua 

aplicação principalmente na terapia da esporotricose felina. A administração transdérmica seria 

uma alternativa à administração oral. A microemulsão foi desenvolvida a partir do diagrama 

pseudoternário de fases, caracterizada por diversas técnicas e, quantificadas por uma 

metodologia analítica de detecção concomitante dos fármacos desenvolvida e validada por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Foi realizado estudo de permeação ex vivo 

com o intuito de avaliar a aplicação transdérmica e caracterizar o perfil de liberação dos 

fármacos através de modelos matemáticos. O trabalho foi finalizado com o estudo de 

estabilidade, testes de irritação dérmica em camundongos suíços e a avaliação da eficiência in 

vitro das microemulsões frente à espécie S. brasiliensis.  
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Capítulo 1: Síntese e Avaliação da Atividade Biológica de Derivados 

Naftoquinônicos 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 QUINONAS 

As quinonas são pequenas moléculas α,β-dienônicas, dois grupamentos carbonilas que 

podem ser adjacentes ou separados, cíclicas em anéis de seis membros, com atividades 

funcionais bem definidas, que ocorrem em plantas, fungos, liquens, bactérias, algas, vírus, 

insetos e organismos superiores e que evoluíram com as espécies (THOMPSON, 1997). As 

quinonas (Figura 3) são divididas em diferentes grupos de acordo com o sistema aromático em 

que o anel quinoidal está inserido, isto é, as benzoquinonas apresentam um anel benzênico; as 

naftoquinonas possuem um anel naftalênico; as antraquinonas e fenantrenoquinonas que 

contêm um anel antracênico linear ou angular, respectivamente, (BARREIRO et al., 1996; 

THOMPSON, 1997). 

 

Figura 3: Estruturas químicas das quinonas. Fonte: elaboração própria do autor. 

 

As quinonas desempenham um papel fundamental na bioquímica celular e possuem 

importante diversidade farmacológica tais como atividade antitumoral, tripanocida, fungicida, 

moluscicida, leshmanicida, antimalarial e bactericida. Além disso, estão envolvidas em 

relevantes etapas do ciclo de vida dos seres vivos como, por exemplo, a fotossíntese, o processo 

respiratório, e algumas participam dos processos enzimáticos onde atuam como cofatores 

(GATNER et al., 1996; SUBRAMANIAN et al, 1998; KAYSER et al., 2000; SANTOS et al., 

2000; SANTOS et al., 2004; FERREIRA et al., 2006; SIRIPONG et al., 2006). 
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Dentre estas destacam-se as benzoquinonas, também denominada de coenzima Q 

(ubiquinonas), as quais participam em nível mitocondrial, sendo importante no transporte de 

elétrons. A série de vitaminas do tipo K, essenciais no processo de coagulação sanguínea, 

também merecem destaque. Já as plastoquinonas, derivados trissubstituído da benzoquinona 

contendo dois grupos metila nas posições C-2 e C-3 e uma cadeia lateral poli-isoprenoide, são 

encontradas nos cloroplastos dos vegetais superiores e algas atuando no transporte de elétrons 

na fotossíntese. As vitaminas K1, K2 e K3 são sintetizadas por bactérias intestinais, mas também 

estão presentes em diversas plantas utilizadas como alimento, e são importantes para a formação 

da protrombina, proteína plasmática essencial na manutenção da coagulação sanguínea (Figura 

4) (GOODWIN & MERCER, 1972; DOWD et al., 1995). 

 

Figura 4: Exemplos de benzo e naftoquinonas com funções metabólicas. Fonte: elaboração própria do autor. 

 

As quinonas e seus derivados podem ser citotóxicos por diversos mecanismos de ação, 

tais como a geração de radicais livres e espécies reativas do oxigênio (ERO) pelo ciclo redox, 

arilação de grupos tióis de proteínas, intercalação no DNA e indução de quebras na cadeia do 

DNA. Em todos os casos, o mecanismo de ação in vivo requer como primeira etapa, a 

biorredução das quinonas. Os análogos sintéticos podem ser modulados para atuarem 

seletivamente por um ou outro mecanismo de ação, principalmente se forem similares às 

quinonas naturais ou endógenas dos organismos (FERREIRA et al., 2009; CAO & PENG, 

2014). 

Em decorrência de serem facilmente reduzidas e, portanto, por sua capacidade de atuar 

como agente oxidante (relacionada à sua estrutura), as atividades biológicas destes compostos 

estão, em geral, restritamente relacionadas ao seu poder de induzir o estresse oxidativo nas 

células, através da formação de ERO como, por exemplo, o ânion superóxido (HO-O-), radical 
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hidroxila (HO.), peróxido de hidrogênio (H2O2), ânion radical do oxigênio (O2
-.), dentre outros. 

Esta cascata de reações são processos bioquímicos catalisados pela NADPH-citocromo P450 

redutase e por outras flavoproteínas, os quais podem causar danos irreversíveis em alguns 

componentes celulares, como por exemplo, biomoléculas-chaves como o DNA, além de 

lipídios e proteínas, causando danos diretos à célula, podendo levar à apoptose (morte celular 

programada), conforme o ciclo redox mostrado no Esquema 1. O dano oxidativo em sistemas 

biológicos (acidental ou proposital) é a maior causa de morte celular. Porém, ainda há 

controvérsias se existe um mecanismo de ação que seja mais prevalente do que outro (DOS 

SANTOS et al., 2004; FERREIRA et al., 2010). 

 

 

Esquema 1: Mecanismo de ação das quinonas via ciclo redox, representado pela β-lapachona. Adaptado de 

DOS SANTOS et al., 2004 e FERREIRA et al., 2010. 

 

Outro possível mecanismo para explicar a toxicidade celular de alguns grupos 

específicos de quinonas é a geração in situ de orto- ou para-quinona metídio (QM). As QM são 

intermediárias muito reativas que podem ser utilizadas em diversas reações químicas e também 

são geradas em diversos processos biológicos tais como lignificação em árvores, inibição de 

enzimas, reações com fosfodiésteres, alquilação e reticulação de DNA. Esse mecanismo de ação 

é bastante comum nas quinonas na natureza e por protótipos em química medicinal (SILVA et 

al., 2003; DOS SANTOS et al., 2004; FERREIRA et al., 2010). 
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As quinonas conhecidas como mitomicina e seus derivados têm sido alvo de diversos 

estudos, visto que são capazes de gerar radicais ERO como radicais hidróxila e peróxido de 

hidrogênio. Estes são produzidas quando as mitomicinas encontram-se ligadas ao DNA e, 

então, causam a clivagem na sua fita simples do DNA.  Este processo de clivagem é realizado 

pelo uso de íons de metais de transição como Cu(II) e Pt(II) (IYENGAR et al., 1986). Um 

exemplo clássico é o medicamento mitomicina C (mais conhecida do grupo), um produto 

natural isolado de Streptomyces coeruleorubidus (espécie de bactéria do gênero Streptomyces 

isolada de sedimentos marinhos) e disponível no mercado farmacêutico para uso terapêutico 

em humanos contra leucemia e diversos tipos de câncer e, contra o Trypanosoma rhodesiense, 

protozoário flagelado da família Trypanosomatidae, causador da doença do sono (PAZ et al., 

2012). O seu mecanismo de ação é atribuído pela transformação em um intermediário 

biorreduzido in situ capaz de realizar uma bioalquilação do DNA de células tumorais. Existem 

outros modos de ação, como o ciclo redox e a inibição do RNA ribossômico, os quais podem 

contribuir para a ação biológica do fármaco (SILVA et al., 2003). 

A troglitazona é um fármaco antidiabético cujo mecanismo de ação envolve ativação 

pelo citocromo P450 levando a uma QM. Este fármaco foi retirado do mercado devido à sua 

hepatotoxicidade possivelmente por formar adutos covalentes com proteínas hepáticas e, que, 

portanto, são deletérias para o funcionamento do fígado (KASAAHUN et al., 2001). 

O tamoxifeno é um fármaco que atua como modulador seletivo do receptor de 

estrogênio no tecido mamário através do seu metabólito ativo hidroxitoxifeno. O mecanismo 

de ação desse fármaco passa pela geração de uma QM através de uma oxidação em duas etapas 

catalisada por P450 (FAN & BOLTON, 2001). 

Recentemente, Goulart e colaboradores (2016) propuseram o mecanismo de ação da 

pterocarpanquinone (LQB-118) contra as formas promastigotas da Leishmania amazonensis, o 

qual também passa por uma QM. Essa observação foi feita de forma indireta por estudos 

eletroquímicos e espectroscópicos em meios apróticos e próticos com e sem a presença de 

oxigênio e, também, através das suas interações com o DNA em diferentes condições. Sobre 

esse tipo de mecanismo, pode-se afirmar que ainda há espaço para se encontrar novos 

compostos e novas estratégias de exploração de processos celulares endógenos para gerar QM. 

O Esquema 2 indica alguns exemplos de compostos que agem no DNA via intermediário QM. 
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Esquema 2: Exemplos de compostos que agem no DNA via intermediário QM. Fonte: elaboração própria do 

autor. 

 

As naftoquinonas são compostos importantes biologicamente, especialmente devido 

as suas ações farmacológicas e citotóxicas. Constantemente esse subgrupo vem sendo ampliado 

pela descoberta de novos produtos naturais e por novas sínteses orgânicas que utilizam métodos 

inovadores para as suas preparações (PORTELA et al., 1996).  O interesse nas quinonas e a 

investigação de novas atividades biológicas para essa classe ampliou nos últimos anos a 

relevância farmacológica de três importantes naftoquinonas naturais: lapachol, β-lapachona e 

lausona (Figura 5). 

 

Figura 5: Naftoquinonas naturais: lapachol, β-lapachona e lausona. Fonte: elaboração própria do autor. 

 

As naftoquinonas naturais, tais como o lapachol e β-lapachona assim como outras 

pirano e furanonaftoquinonas sintéticas e semissintéticas têm sido extremamente estudadas 

devido ao amplo espectro de atividades biológicas. O lapachol, isolado primeira vez em 1858, 

pode ser considerado um dos principais representantes do grupo das naftoquinonas. Esta 

substância natural pode ser encontrada em diversas espécies das Famílias Bignoniaceae, 
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Verbenaceae e Proteaceae, porém no Brasil é encontrado em grandes quantidades nas árvores 

do gênero Tabebuia (GÓMEZ CASTELLANOS et al., 2009). Este composto é de fácil extração 

da casca e do cerne de várias espécies de ipê. A forma de obtenção é por extração ácido-base 

(FERREIRA, 1996). Um grande número de atividades biológicas tem sido descritas na 

literatura científica para as naftoquinonas naturais e seus derivados, tais como atividades 

bactericida e fungicida, leishmanicida, antimalarial, anti-Schistossoma mansoni e anti-

Trypanosoma cruzi (HOOKER & RICHARDSON, 1948; KAYSER et al., 2000; TEIXEIRA et 

al., 2001; SALAS et al., 2011; DIOGO et al., 2013). 

O lapachol serviu de modelo para o desenvolvimento de vários fármacos sintéticos 

importantes que estão disponíveis no mercado farmacêutico. Estas naftoquinonas modificadas 

na cadeia lateral são atavaquona, utilizada como medicamento no tratamento ou prevenção de 

casos leves de infecção por Plasmodium vivax (em combinação com proguanil), buparvaquona 

e parvaquona, produtos farmacêuticos para uso veterinário, utilizados para o tratamento da 

teileriose bovina, causada pela infecção por Theileria annulata (Figura 6) (HASHEMI-

FESHARKI, 1991; WEAVER et al., 1993; CANFIELD et al., 1995). 

 

Figura 6: Estruturas de naftoquinonas modificadas nas cadeias laterais utilizadas como medicamentos. Fonte: 

elaboração própria do autor. 

 

O mecanismo de ação relacionado às atividades biológicas relatado na literatura 

científica para explicar a citotoxicidade de naftoquinonas é a ação nas enzimas topoisomerase 

I ou II. Os compostos que atuam nestas enzimas podem ser divididos em dois grupos: 

estabilizadoras do complexo topoisomerase-DNA e inibidores catalíticos da topoisomerase 

(PIYTA et al., 1998). O segundo mecanismo é o mais frequente.  Neste contexto, pode-se 

destacar a -lapachona, cujos estudos científicos sugerem que seja uma substância que age 

como inibidora das topoisomerase I e II. A incubação direta desta substância com a 
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topoisomerase I, antes da adição de DNA como substrato, aumenta drasticamente o efeito 

inibitório, sugerindo a interação direta da -lapachona com a topoisomerase I (CHIANG et al., 

1993; CUNHA et al., 2006; KARKARE et al., 2013; COELHO-CERQUEIRA et al., 2014). 

Outro exemplo que indica a potencialidade das naftoquinonas é a substância TU100 (Figura 7). 

Esta substância é capaz de inibir eficientemente as enzimas topoisomerase I e II de ação lenta 

que funciona na ausência de DNA. Como é um inibidor dual com um mecanismo de ação único, 

tem grande potencial de ser tornar agente quimioterapêutico (KRISHNAN & BASTOW, 2000). 

 

Figura 7: Estrutura do composto TU100 (ação nas enzimas topoisomerase I e II). Fonte: elaboração própria do 

autor. 

 

Martín-Rodríguez e colaboradores (2018) sintetizaram e avaliaram compostos 

conjugados de naftoquinona e cumarina como inibidores da topoisomerase II. Todos os 

compostos testados foram ativos em concentrações na faixa submicromolar. É importante 

ressaltar que essas enzimas nucleares são críticas para o funcionamento normal e a integridade 

do DNA, reparando-o quando danificado por ligação com uma ou duas fitas e, portanto, são 

alvos importantes para o desenho de novas naftoquinonas. 

A -lapachona é uma substância natural encontrada como constituinte minoritário do 

cerne de árvores da família Bignoniaceae, mas pode ser facilmente obtida a partir do lapachol, 

por semi-síntese, através do tratamento com ácido sulfúrico concentrado (DELARMELINA et 

al., 2018). Esta orto-piranonaftoquinona apresenta uma diversificação em seu mecanismo de 

ação, envolvendo, principalmente, o ciclo redox, atuando na enzima NADPH quinona 

oxidoredutase-1 (NQO1) no processo de apoptose, aumentando sua toxicidade; e também ação 

nas enzimas topoisomerase I e II. A NQO1 é expressa em maiores concentrações nos tumores 

de mama, pulmão e colorretal, do que em tecidos normais. Devido ao seu grande potencial, 

encontra-se em avaliação clínica para o tratamento de câncer (BEY et al., 2007). 
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A lausona, 2-hidróxi-1,4-naftoquinona, possui uma longa história de uso que remonta 

há alguns milênios, pois foi empregada como um cosmético para pintar cabelos, unhas e pele 

além de ser usada no tratamento de infecções fúngicas e feridas. Esta pode ser obtida do extrato 

das folhas da planta de hena, porém é facilmente adquirida em empresas.  Devido ao fato de 

permitir reações que gerem ligações C-C, é capaz de formar facilmente derivados de larga 

utilização sintética, como por exemplo, o lapachol, e então, a partir deste, podem ser preparados 

novos compostos bioativos (CHAUDHARY et al., 2010; KAMAL et al., 2010; MOTZ et al., 

2012; FERREIRA, 2015). 

A busca de informações sobre a atividade de pequenas moléculas naturais e sintéticas 

contra as infecções causadas por micro-organismos vem sendo conduzida ao longo dos últimos 

anos por necessidades sanitárias, sociais, ambientais e econômicas. Muitos esforços nas 

pesquisas foram dedicados a compreender as funções bioquímicas dos micro-organismos e as 

relações com a espécie humana. Hoje, por questões econômicas, as doenças mais lucrativas 

continuam sendo o principal foco das indústrias farmacêuticas, enquanto que, diversas doenças 

causadas por micro-organismos, como as causadas por fungos, continuam negligenciadas, 

apesar do grande esforço gasto pela comunidade científica na compreensão dessas doenças. 

Portanto, são necessários mais investimentos e pesquisas para compreender os mecanismos que 

controlam a bioquímica das doenças e a relação com o hospedeiro, para que se desenvolvam 

novas moléculas com alto grau de especificidade e menor incidência de efeitos adversos. 

Considerando a diversidade estrutural das naftoquinonas, suas similaridades com 

bioquímica das naftoquinonas endógenas e diversidade de mecanismos de ação, estas 

substâncias abrem novas perspectivas e estratégias para o tratamento de diversas doenças. Essas 

naftoquinonas podem ser obtidas por síntese ou por processos extrativos. Ainda, nos dias atuais, 

continuam sendo amplamente utilizadas na medicina popular e reconhecidas na terapia médica. 

Além disso, os produtos naturais produzidos por essas plantas, fungos, vírus e bactérias têm 

sido a fonte de inspiração para modificações estruturais por transformações sintéticas racionais 

em novos produtos bioativos mais ativos para o tratamento de algumas doenças mais 

importantes que afetam a humanidade (RASKIN et al., 2002; MELO et al., 2011). 

Em um estudo de revisão integrativa, Futuro e colaboradores (2017) descreveram 68 

publicações sobre o desenvolvimento e atividade biológica de naftoquinonas sintéticas e 

naturais como antifúngicos para o tratamento de espécies de Candida no período entre 2000 e 

2017. Como resultado complementar deste trabalho os autores encontraram estudos não apenas 
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frente às espécies de Candida, mas de outras espécies de diferentes fungos tais como 

Aspergillus, Trichophyton, Cryptococcus, entre outros. Foi possível analisar e destacar que 

apenas um pequeno grupo de autores, o qual corresponde a 11,76 % dos estudos selecionados, 

testaram as naftoquinonas frente a uma única espécie de Sporothrix (S. schenckii). Além disso, 

todas as naftoquinonas avaliadas nestas publicações frente a S. schenckii não compreendem as 

moléculas sintetizadas neste estudo (TANDON et al., 2004a; TANDON et al., 2004b; 

TANDON et al., 2005a; TANDON et al., 2005b; TANDON et al, 2006; TANDON et al., 2009a; 

TANDON et al., 2009b; TANDON et al., 2010; TANDON et al., 2011).  

Neste capítulo, será abordada a seleção, obtenção e avaliação de naftoquinonas 

sintéticas e de origem natural no combate aos fungos S. schenckii e S. brasiliensis, principais 

espécies associadas aos casos de esporotricose felina no Brasil. Estes compostos foram 

selecionados com base nos resultados de síntese e avaliação da atividade biológica de derivados 

naftoquinônicos, anteriormente preparados em nosso grupo de pesquisa e, com base em dados 

recentes da literatura científica que descrevem atividades biológicas frente a diferentes alvos 

terapêuticos. 
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3 OBJETIVOS 

Descrever a síntese de uma série de para e orto di-hidro-furanonaftoquinonas (Figura 

8) para avaliação da atividade biológica frente aos fungos S. schenckii e S. brasiliensis.  

 

Figura 8: Estruturas de para e orto di-hidro-furanonaftoquinonas. Fonte: elaboração própria do autor. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Sintetizar de derivados para e orto di-hidro-furanonaftoquinonas empregando a metodologia 

de oxidação e ciclização radicalar de olefinas com a lausona mediada por nitrato de cério (IV) 

e amônio (CAN); 

- Caracterizar os compostos obtidos por Ressonância Magnética Nuclear (RMN); 

- Avaliar a atividade citotóxica e antifúngica frente aos fungos S. brasiliensis e S. schenckii dos 

compostos sintetizados; 

- Avaliar a estabilidade química e manutenção da atividade antifúngica dos compostos 

promissores frente aos fungos S. brasiliensis e S. schenckii; 

- Avaliação in vitro de efeitos sinérgicos entre as moléculas promissoras e o itraconazol frente 

aos fungos S. brasiliensis e S. schenckii; 

- Comparar as imagens produzidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) dos fungos 

S. brasiliensis e S. schenckii após exposição a concentrações subinibitórias dos compostos com 

atividade antifúngica com células não tratadas; 
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- Caracterizar o comportamento térmico por Termogravimetria (TG) e Calorimetria 

Exploratória Diferencial (DSC) das di-hidro-furanonaftoquinonas com atividade antifúngica. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 MATÉRIAS-PRIMAS E REAGENTES 

 

- Ágar batata 

- Acetato de etila PA 

- Ácido morfolinopropanossulfônico 

- Água ultrapura 

- Ciclopentadieno 

- Cloreto de sódio PA 

- Cromatofolhas de alumínio de gel de sílica 

- Dimetilsulfóxido deuterado 

- Dimetilsulfóxido PA 

- Estireno 

- Formaldeído 

- Glicose 

- Glicerol 

- Glutaraldeído 

- Hexano PA 

- Isolados de S. brasiliensis (cepa CBS 133006)   

- Isolados de S. schenckii (cepa ATCC 3228) 

- Itraconazol 

- Meio de infusão de cérebro e coração 

- Meio RPMI 1640 

- Nitrato de cério (IV) e amônio  

- p-metil-estireno 

- Tampão fosfato salino 

- Tetraidrofurano 

- 1,3-ciclo-hexadieno 

- 2,4-dimetil-estireno 

- 4-flúor-estireno 

- 2-hidróxi-1,4-naftoquinona 

- α-metil-estireno 
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4.2 EQUIPAMENTOS 

 

- Agitador orbital IKA MTS 2/4 

- Calorímetro Diferencial de Varredura, DSC-60A, SHIMADZU 

- Estufa úmida, LS 200, Fabbe-primar 

- Evaporador rotatório, HB 10 basic, IKA® 

- Leitor de microplacas EMax Plus, Molecular Devices 

- Micropipeta multicanal FINNPIPETTE F1, Thermo Scientific 

- Microscópio eletrônico de varredura Quanta FEC 250, Thermo Scientific 

- Microscópio óptico invertido TCM 400 BINOCULAR 

- Ressonância Magnética Nuclear VNMRS 500 MHz 

- Termogravimetria STA 409 PC/PG, NETZSCH 

 

4.3 MÉTODOS 

 

4.3.1 Síntese de di-hidro-furanonaftoquinonas através da adição oxidativa na lausona 

A metodologia sintética empregada na preparação destas para e orto di-hidro-

furanonaftoquinonas foi dada reagindo-se a 2-hidróxi-1,4-naftoquinona com diferentes olefinas 

em presença de nitrato de cério (IV) e amônio (CAN) empregando tetraidrofurano (THF) como 

solvente. Os solventes para fins sintéticos foram destilados e secos, conforme as necessidades 

requeridas nas metodologias adotadas (NAIR et al., 2001). 

Primeiramente, foi feita uma solução de CAN (1,260 g; 2,3 mmols) em THF destilado 

(20 mL). Esta solução foi adicionada gota a gota a um balão em banho de gelo contendo uma 

segunda solução de 2-hidróxi-1,4-naftoquinona (0,174 g; 1 mmol) e o dieno (2 mmols). A 

reação permaneceu em agitação por 30 minutos, e então, foi diluída em água (20 mL) e extraída 

com diclorometano (4 x 15 mL). Todas as reações foram acompanhadas por Cromatografia em 

Camada Fina (CCF), em cromatofolhas de alumínio de gel de sílica com 0,20 mm de espessura 

de camada e com indicador para UV (254 nm). O isolamento da reação foi realizado após a 

observação do total consumo do material de partida 2-hidróxi-1,4-naftoquinona. 

Posteriormente, o solvente foi evaporado e o produto purificado por cromatografia em coluna 

com gel de sílica utilizando como eluente 5 % de acetato de etila em hexano (Figura 9A e B). 
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Outro método utilizado foi a cromatografia em camada fina com emprego em placas 

preparativas também se utilizando gel de sílica. 

A remoção parcial dos solventes dos produtos puros isolados foi realizada em sistema 

de pressão reduzida em evaporador rotatório com banho-maria e temperatura controlada. 

Posteriormente, foi realizada a evaporação em sistema alto de vácuo para a remoção completa 

do solvente. 

 

Figura 9: Imagens de etapas da síntese e purificação di-hidro-furanonaftoquinonas: A- Reação após o consumo 

total da 2-hidróxi-1,4-naftoquinona; B- Purificação por coluna cromatográfica. Fonte: elaboração própria do 

autor. 

 

4.3.2 Análise por Ressonância Magnética Nuclear 

As análises foram realizadas no Laboratório Multiusuário de RMN da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Os espectros de RMN de 1H foram obtidos em espectrômetro 

Varian VNMRS 500 MHz, utilizando o composto tetrametilsilano (TMS) como padrão de 

referência. Os valores dos deslocamentos químicos foram referidos em partes por milhão (ppm) 

em relação ao TMS e às constantes de acoplamento (J) em Hertz (Hz).  Soluções a 1,0 % p/v 

dos compostos foram preparadas em clorofórmio deuterado e analisadas para caracterização 

dos compostos obtidos. 
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4.3.3 Atividade biológica frente às espécies S. brasiliensis e S. schenckii 

As análises biológica e hemolítica foram realizadas no Laboratório de Biologia Celular 

dos Fungos do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da UFRJ sob orientação da Profa. 

Dra. Sônia Rozental. 

4.3.3.1 Cultivo do fungo 

Os isolados de S. brasiliensis (cepa CBS 133006) e S. schenckii (cepa ATCC 3228) 

foram estocados na forma filamentosa em solução salina contendo 10 % de glicerol e 10 % de 

glicose, a -20 °C. O cultivo na forma filamentosa foi realizado em ágar batata por sete dias a 35 

°C, em estufa úmida contendo 5 % de CO2. A conversão da forma filamentosa para a 

leveduriforme foi obtida adicionando os conídios (105 conídios/ml) ao meio de infusão de 

cérebro e coração (meio BHI) suplementado com 2 % de glicose, com pH 7,8. As leveduras 

foram obtidas após sete dias de cultivo a 36 °C, sob agitação orbital a 150 rotações por minuto 

(RPM). 

 

4.3.3.2 Diluição dos compostos 

As soluções estoque de para e orto di-hidro-furanonaftoquinonas foram diluídas em 

DMSO a 50 µM (atividade antifúngica) ou 100 µM (atividade hemolítica) e estocadas a -20 °C. 

 

4.3.3.3 Determinação da concentração inibitória mínima 

Os valores de concentração inibitória mínima (CIM) foram obtidos pela técnica de 

microdiluição em caldo de acordo com o protocolo descrito pelo CLSI (Clinical and Laboratory 

Standards Institute, 2008) M27-A3 (CLSI, 2008) com as seguintes adaptações para as leveduras 

de S. brasiliensis: (i) o meio de cultura Roswell Park Memorial Institute (RPMI 1640) foi 

suplementado com 2 % de glicose; (ii) o crescimento foi avaliado visualmente e através da 

leitura da densidade óptica.  

Na ocasião dos testes, as soluções das naftoquinonas foram diluídas em meio RPMI 

1640 tamponado a pH 7,2 com 0,165 M de ácido morfolinopropanosulfônico (MOPS) com 2 

% de glicose e adicionados em placa de 96 poços, obtendo uma concentração final variando de 
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0,98 a 500 µM. As leveduras foram adicionadas aos poços a fim de obter uma concentração 

final de 0,5-1,5 x 105 UFC/mL. As amostras foram incubadas por 48 horas, no escuro, em estufa 

úmida com 5 % de CO2. A inibição do crescimento foi inicialmente avaliada visualmente pela 

observação dos poços em microscópio óptico invertido, comparando ao crescimento do poço 

controle (leveduras crescidas apenas em meio RPMI). Posteriormente, as amostras foram 

homogeneizadas com auxílio de micropipeta multicanal e foi realizada a leitura da densidade 

óptica em leitor de microplacas (EMax Plus, Molecular Devices), a 492 nm. A partir destes 

valores foi possível calcular as porcentagens de crescimento, de acordo com o cálculo: A x 

100/C, onde A correspondeu ao valor de absorbância da amostra e C correspondeu ao valor de 

absorbância do controle (leveduras crescidas apenas em meio RPMI). A CIM correspondeu à 

concentração capaz de inibir a partir de 50 % do crescimento. 

No teste também foi incluído um controle contendo 0,01 % de DMSO (máxima 

concentração de DMSO presente no experimento) e este apresentou porcentagem de 

crescimento equivalente ao controle contendo apenas meio RPMI. 

 

4.3.3.4 Atividade hemolítica  

Antes de iniciar o experimento, amostra de 2 mL de sangue humano da veia do braço 

de um doador voluntário foi coletada em um tubo BD Vacutainer® contendo EDTA K2 no 

Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da UFRJ, de acordo com o descrito 

no protocolo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Clementino 

Fraga Filho (Projeto n. 295/15, CAAE 50765015.5.0000.5257, Anexo I). 

Uma suspensão de hemácias humanas a 0,5 % em solução salina (0,9 % NaCl em água 

ultrapura, pH 7,2) foi incubada em placa de 96 poços com diferentes concentrações das 

naftoquinonas (0,5-1000 μM) diluídas também em solução salina. Após uma hora a 37 °C em 

estufa úmida contendo 5 % de CO2, a placa de 96 poços foi centrifugada a 3000 RPM por 15 

min e 100 μL do sobrenadante foi recolhido e adicionado a uma nova placa de 96 poços. Foi 

realizada a leitura espectrofotométrica a 562 nm em leitor de microplacas (EMax Plus, 

Molecular Devices). O controle positivo para atividade hemolítica correspondia a uma solução 

de hemácias humanas incubadas com água destilada estéril, e o controle negativo foi a 

suspensão de hemácias humanas incubada com solução salina. Um controle contendo 0,01 % 
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de DMSO em salina também foi adicionado ao teste. Os experimentos foram realizados em 

quadruplicata, em dois momentos distintos.  

A atividade hemolítica das naftoquinonas (AH) foi calculada segundo a Equação 1, 

onde CP = absorbância do controle positivo, CN = absorbância do controle negativo e AT = 

absorbância da amostra teste. 

AH(%) =
[(AT − CP)100]

CN − CP
 

Equação 1: Atividade hemolítica. 

 

4.3.4 Estudo de estabilidade preliminar 

Os compostos considerados promissores frente à atividade biológica foram submetidos 

a um estudo de estabilidade sob refrigeração (5 oC) e à temperatura ambiente (25 oC) e, então, 

analisados no tempo zero e nos 60 e 90 dias. Foram avaliados os espectros de RMN de 1H destes 

compostos na procura de mudanças estruturais que pudessem ocorrer durante a armazenagem 

e a atividade antifúngica frente às espécies S. brasiliensis e S. schenckii. 

 

4.3.5 Avaliação in vitro de efeitos sinérgicos 

A avaliação in vitro das interações sinérgicas entre as naftoquinonas mais efetivas e o 

itraconazol foi realizada pelo método de microdiluição checkerboard (ODDS, 2003). As 

concentrações testadas variaram de 0,25 a 16 µM para as naftoquinonas e 0,001 a 1 µM para o 

itraconazol. As leveduras (0,5-1,5 x 105 UFC/mL) foram tratadas por 48 horas a 35 oC em estufa 

úmida contendo 5 % de CO2. Os valores de CIM foram determinados para os compostos 

individuais e a interpretação do efeito sinérgico da combinação das naftoquinonas e do 

itraconazol foram calculados pela somatória dos índices de concentração inibitória fracional 

(ΣCIF), o qual é calculado usando a Equação 2 (PILLAI et al., 2005). Os valores da 

concentração inibitória fracional que se apresentarem como ΣCIF ≤ 0,5 correspondem a um 

efeito sinérgico, ΣCIF > 0,5 e ≤ 0,75 correspondem a um efeito parcialmente sinérgico, ΣCIF 

> 4 corresponde a antagonismo e ΣCIF entre 0,75 e 4 corresponde a indiferença (ODDS, 2003).   
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∑ CIF = 
CIM (naftoquinona)em combinação

CIM (naftoquinona)separadamente
 +

CIM (itraconazol)em combinação

CIM (itraconazol)separadamente
 

Equação 2: Cálculo da avaliação do efeito sinérgico. 

 

 

 

4.3.6 Microscopia Eletrônica de Varredura 

As leveduras foram incubadas na presença de concentrações subinibitórias (1/2 CIM) das 

naftoquinonas mais eficazes a 36 oC sob agitação orbital durante 48 horas. As células não 

tratadas e tratadas foram lavadas três vezes em solução salina tamponada com fosfato (PBS) e 

fixadas em uma solução de glutaraldeído a 2,5 % e formaldeído a 4 % em tampão cacodilato de 

sódio a 0,1 M durante 24 horas a 4 oC. As células foram plaqueadas sobre lamelas de vidro 

revestidas com Poli-L-Lisina. Para a pós-fixação foi utilizado: tetróxido de ósmio 1 %, 

ferrocianeto de potássio 1,25 %, cloreto de cálcio 5 mM, por 30 minutos. Após, as amostras 

foram lavadas em tampão cacodilato de sódio a 0,1 M, e o processo de desidratação foi realizado 

em concentrações crescentes de etanol por ponto crítico de CO2 e revestidas com ouro. As 

imagens foram obtidas em microscópio eletrônico de varredura, modelo Quanta FEC 250, 

Thermo Scientific. 

 

4.3.7 Análise térmica 

 

4.3.7.1 Calorimetria Exploratória Diferencial 

As análises por calorimetria exploratória diferencial (DSC) foram realizadas no 

laboratório de farmácia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ) 

utilizando-se equipamento SHIMADZU Differential Scanning Calorimeter, modelo DSC-60A. 

As amostras de naftoquinonas com aproximadamente 3 mg foram pesadas em 

recipientes de alumínio e analisadas sob atmosfera dinâmica de nitrogênio (50 mL/min) na faixa 

de temperatura de 30-250 ºC, com taxa de aquecimento de 10 ºC/min. Foi utilizado um cadinho 

de alumínio vazio como referência. 
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4.3.7.2 Termogravimetria/ Termogravimetria Derivada 

As análises de Termogravimetria/Termogravimetria Derivada (TG/DTG) foram 

realizadas no Instituto Nacional de Tecnologia (INT) utilizando-se o equipamento NETZSCH, 

modelo STA 409 PC/PG.  

As análises foram realizada na faixa 30-300 oC sob atmosfera dinâmica de nitrogênio 

(60 mL/min) e taxa de aquecimento de 10 ºC/min, utilizando cadinhos de alumínio abertos, 

contendo aproximadamente 6 mg das amostras de naftoquinonas. Foi utilizado um cadinho de 

alumínio vazio como referência. 

 

4.3.8 Análise estatística 

A análise estatística foi realizada através do teste One-way ANOVA (teste de Dunnett) 

com o auxílio do software Origin® Pro Software 9.0 (Origin Lab, USA). Os dados 

experimentais foram expressos como a média ± desvio padrão (DP), e os valores de p<0,05 

foram considerados estatisticamente significativos.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 SÍNTESE DE DI-HIDRO-FURANONAFTOQUINONAS ATRAVÉS DA ADIÇÃO 

OXIDATIVA 

Devido aos excelentes resultados farmacológicos descritos  na revisão bibliográfica, 

com especial atenção para a α e β-lapachona e seus derivados; e de potenciais agentes 

antifúngicos dos compostos di-hidro-naftofuranodiônicos, principalmente a diferentes cepas de 

Candida (C. albicans, C. krusei, C. parapsilosis, C. kefyr, C. tropicalis e C. dubliniensis), 

decidiu-se realizar a síntese de furanonaftoquinonas para serem avaliadas frente aos fungos S. 

brasiliensis e S. schenkii (FERREIRA et al., 2010). A síntese de quinonas, especialmente 

naftoquinonas, é uma linha extensamente estudada no nosso grupo de pesquisa e bastante 

promissora, tanto no âmbito sintético como para a química medicinal.  

Conforme descrito na metodologia, a estratégia sintética na obtenção das para e orto 

di-hidro-furanonaftoquinonas teve como produto de partida a lausona (2-hidróxi-1,4-

naftoquinona). Esta é uma naftoquinona bioativa isolada de plantas da família Bignonaceae, 

além disso, é o componente majoritário das folhas de Henna (Lawsonia inermis) (RAVELO, 

2004). O uso deste composto tem a vantagem de ser comercialmente disponível (FERREIRA 

et al., 2015). 

Foi realizada a reprodução da síntese dos derivados para e orto di-hidro-

furanonaftoquinonas partindo de diferentes olefinas e, então, obteve-se os derivados α e β com 

bons rendimentos. Foi observado que a proporção destes derivados variou para cada olefina 

utilizada, mas em geral, foi obtida uma proporção maior dos isômeros para ou 1,4 em relação 

ao orto ou 1,2. Além disso, foi verificado que os compostos para-naftoquinônicos apresentam-

se como sólidos de coloração amarela, enquanto que, os compostos orto-naftoquinônicos 

apresentam-se como sólidos de coloração vermelha (Figura 10). 
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Figura 10:Aspecto dos pós dos compostos selecionados para estudo: A- composto para-naftoquinônico; B- 

Compostos orto-naftoquinônico. 

 

A seguir, a Tabela 1 apresenta as olefinas utilizadas, seus respectivos produtos com os 

rendimentos das reações que variam de razoáveis a bons. As para e orto di-hidro-

furanonaftoquinonas tiveram suas estruturas determinadas utilizando-se a técnica de RMN de 

1H confirmadas pela comparação com os dados descritos na literatura. 
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Tabela 1: Obtenção dos derivados para e orto di-hidro-furanonaftoquinonas e seus respectivos rendimentos. 

Estireno 
Produtos e rendimentos (%) 

Derivado α Derivado β 

 
2 

 
2A 

72 % 

 
2B 

12,5 % 

   
3 

 
3A 

80 % 

 
3B 

45 % 

     
4 

 
4A 

45 % 

 
4B 

16 % 
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   Estireno 
Produtos e rendimentos (%) 

Derivado α Derivado β 

5                          

 
5A 

60% 

 
5B 

18 % 

 
6 

 
6A 

64 % 

 
6B 

35 % 

 
7 

 
7A 

45 % 

 
7B 

25 % 

 
8 

 
8A 

15 % 

 
8B 

20 % 
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O mecanismo proposto por Nair e colaboradores (2001) para a síntese dos 

derivados furânicos α e β segue inicialmente com a oxidação da lausona (1) por CAN 

(transferência de um elétron para o CAN) formando um radical (i), o qual reage com o 

dieno para produzir o intermediário reativo (ii). Este intermediário é oxidado novamente 

pelo CAN (transferência de outro elétron para o CAN) formando o cátion (iii), que por 

sua vez sofre uma rotação produzindo o intermediário (iv). A ciclização de (iv) conduz a 

formação do composto 8A e (iii) leva ao composto 8B (Esquema 3). 

 

Esquema 3: Mecanismo proposto para a obtenção de para e orto di-hidro-furanonaftoquinonas. Adaptado 

de NAIR et al., 2001. 

 

5.2 ANÁLISE POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

A diferenciação em derivados orto e para se dá principalmente pela avaliação da 

região dos hidrogênios aromáticos no espectro de RMN de 1H (500 MHz; CDCl3). No 

derivado beta-di-hidrofurânico os sinais de hidrogênio se apresentam com quatro sinais, 

enquanto que, o derivado para alfa-di-hidrofurânico somente em dois sinais, devido à 

simetria da molécula. 
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Como modelo, analisando os produtos provenientes da reação com o 

ciclopentadieno (8), pode-se observar em seu espectro RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) 

principalmente o sinal em 4,14 ppm para o derivado 8A (Figura 11) e 4,06 ppm para o 

derivado 8B (Figura 12) correspondente ao hidrogênio presente no carbono orto do anel 

furano. Os espectros de todos os compostos estão mostrados no Apêndice I. 

 

 

  

Figura 11: Espectro de RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) e expansões parciais do derivado 8A.  
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Figura 12: Espectro de RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) e expansões parciais do derivado 8B.  
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5.3 ATIVIDADE BIOLÓGICA FRENTE ÀS ESPÉCIES S. brasiliensis e S. 

schenckii 

As di-hidro-furanonaftoquinonas foram sintetizadas e avaliadas 

preliminarmente em uma triagem inibitória frente às espécies S. brasiliensis e S. schenckii 

a 32 µM (Tabela 2), maior concentração sob a qual não há precipitação dos compostos 

em DMSO.  

Dentre os compostos que foram aptos a inibir o crescimento de ambas as 

espécies, destacam-se os compostos 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 6A, 6B, 7A e 7B, os quais foram 

aptos a inibir o crescimento acima de 70 % e apresentaram atividade biológica semelhante 

ao itraconazol, fármaco de referência utilizado para tratamento da esporotricose. Os 

compostos 3A e 5A apresentaram atividade biológica de aproximadamente 70 % para 

ambas as espécies. Os compostos 8A e 8B foram aptos a inibir, aproximadamente 70 % 

do crescimento de S. brasiliensis e 50 % de S. schenckii. O composto 5B exibiu atividade 

biológica de aproximadamente 50 % para ambas as espécies. Dentre os compostos mais 

ativos, os isômeros da β-di-hidro-furanonaftoquinonas apresentaram maior atividade 

biológica em comparação aos isômeros da α- di-hidro-furanonaftoquinonas. 
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Tabela 2: Percentual de inibição do crescimento a 32 µM das di-hidro-furanonaftoquinonas frente às 

espécies S. brasiliensis e S. schenckii. 

Naftoquinonas % Inibição (32 µM) a 

 S. brasiliensis S. schenckii 

Itraconazol 87,5 ± 12,5 93,8 ± 2,6 

2A 90,5 ± 7,5 80,3 ± 22,4 

2B 93,3 ± 11,2 91,0 ± 12,5 

3A 63,3 ± 16,0 * 67,8 ± 19,5 * 

3B 98,3 ± 1,9 96,7 ± 4,7 

4A 92,3 ± 6,1 86,7 ± 10,6 

4B 100,0 ± 0 97,2 ± 2,2 

5A 69,5 ± 13,4 61,2 ± 18,1 ** 

5B 49,5 ± 21,8 *** 56,7 ± 6,8 *** 

6A 94,2 ± 11,4 76,5 ± 19,9 

6B 96,3 ± 5,7 91,2 ± 9,8 

7A 95,7 ± 3,1 100,0 ± 0 

7B 88,3 ± 12,8 98,2 ± 2,4 

8A 70,7 ± 17,0 54,0 ± 7,5 *** 

8B 69,8 ± 14,5 46,7 ± 8,2 *** 

a Média ± desvio padrão de dois experimentos independentes, realizados em triplicata. * p < 0.05, ** p < 

0.001, *** p < 0.0001 versus tratamento com itraconazol (one-way ANOVA e teste de Dunnett).  

 

5.4 ESTUDO DE ESTABILIDADE 

Após a avaliação antifúngica preliminar, as di-hidro-furanonaftoquinonas foram 

submetidas à técnica de microdiluição em caldo para determinar a CIM, a menor 

concentração capaz de inibir o crescimento dos fungos em 50 %. Adicionalmente, foi 

realizado um estudo de estabilidade destes compostos por diferentes períodos de tempo e 

condições de armazenamento. Os compostos também foram analisados por 

espectroscopia de RMN de 1H.  

Os compostos 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 7A e 7B foram selecionados para o estudo 

de estabilidade por apresentarem elevada capacidade de inibição de crescimento das 

espécies S. brasiliensis e S. schenckii (Tabela 3). Os compostos 6A e 6B, apesar de 
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apresentarem excelentes resultados, não foram incluídos na etapa posterior do trabalho 

devido a problemas técnicos. 

A estabilidade química pode ser definida como a capacidade de uma substância 

manter as suas características químicas e potência dentro de limites estipulados. Além 

disso, é um importante parâmetro para avaliar a qualidade, segurança e eficácia, não 

apenas por cumprimento de exigências legais, mas também é uma preocupação com a 

saúde pública (ALLEN et al., 2005). A instabilidade pode acarretar a perda do efeito 

terapêutico ou a geração de produtos de degradação, que podem apresentar toxicidade 

(LACHMAN et al., 2001). Sendo assim, o propósito deste estudo de estabilidade é 

antecipar evidências de possíveis produtos de degradação e decaimento da atividade 

biológica e, portanto, auxiliar em etapas posteriores no desenvolvimento farmacotécnico 

de uma futura formulação farmacêutica. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) dispõe sobre a realização de estudos de estabilidade de insumos farmacêuticos 

ativos (RDC 45/2012) e de produtos farmacêuticos (RE 01/2005), porém, as di-hidro-

furanonaftoquinonas não são classificadas nestas resoluções. O método utilizado neste 

trabalho foi adaptado destas resoluções publicadas pela ANVISA.  

Os valores de CIM obtidos para os compostos selecionados no tempo zero 

reafirmam que os isômeros da β-di-hidro-furanonaftoquinonas (2B, 4B e 7B) possuem 

maior atividade antifúngica frente às duas espécies de Sporothrix quando comparados aos 

seus isômeros da α-di-hidro-furanonaftoquinonas (2A, 4A e 7A). Ainda assim, até o 

período estudado, todos os compostos mantiveram valores satisfatórios para a atividade 

antifúngica e não há sinais de alterações químicas nas estruturas destes compostos 

perceptíveis na avaliação dos espectros de RMN de 1H (Apêndice II). Entretanto, a 

atividade antifúngica de todos os compostos não ultrapassou a do itraconazol, que 

apresentou valores de CIM de 0,25 e 0,125 µM para S. brasiliensis e S. schenckii, 

respectivamente (Tabela 3).  

Os compostos 3B e 7B apresentaram menores valores de CIM. Estes compostos 

foram selecionados para a realização de estudos mais aprofundados relacionados com a 

atividade biológica e, estudos térmicos para a obtenção de uma caracterização 

complementar destas di-hidro-furanonaftoquinonas.  
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Tabela 3: Valores de CIM encontrados na avaliação da atividade antifúngica das amostras das 

naftoquinonas selecionadas, armazenadas em diferentes condições, frente às espécies S. brasiliensis e S. 

schenckii. 

Naftoquinonas 
Tempo e condição de armazenamento CIM (µM) 

Tempo (dias) S. brasiliensis S. schenckii 

2ª 

0 32 32 

60, refrigeração 8 16 

60, temperatura ambiente 8 16 

90, refrigeração 16 16 

90, temperatura ambiente 16 16 

2B 

0 4 8 

60, refrigeração 8 8 

60, temperatura ambiente 16 32 

90, refrigeração 16 16 

90, temperatura ambiente 16 16 

3B 

0 2 4 

60, refrigeração 4 4 

60, temperatura ambiente 4 4 

90, refrigeração 4 4 

90, temperatura ambiente 16 8 

4ª 

0 16 32 

60, refrigeração 16 16 

60, temperatura ambiente 16 16 

90, refrigeração >32 >32 

90, temperatura ambiente >32 >32 

4B 

0 4 8 

60, refrigeração 4 8 

60, temperatura ambiente 4 8 

90, refrigeração 8 8 

90, temperatura ambiente 8 8 

7ª 

0 16 32 

60, refrigeração 8 16 

60, temperatura ambiente 16 16 

90, refrigeração 16 16 

90, temperatura ambiente 8 4 

7B 

0 4 4 

60, refrigeração 4 4 

60, temperatura ambiente 4 4 

90, refrigeração 4 4 

90, temperatura ambiente 4 4 

Itraconazol  0,25 0,125 
 CIM: concentração inibitória mínima. Os resultados representam dois experimentos independentes, 

realizados em duplicata. 
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5.5 AVALIAÇÃO in vitro DOS EFEITOS SINÉRGICOS 

Os efeitos das interações das di-hidro-furanonaftoquinonas 3B e 7B com o 

itraconazol foram avaliados in vitro frente às espécies S. brasiliensis e S. schenckii pelo 

método de checkerboard para a obtenção do índice de concentração inibitória fracional 

(CIF) e a sua somatória (ΣCIF) como medida de efeito sinérgico.  

A interação entre substâncias com atividade biológica pode ocasionar 

indiferença, antagonismo ou sinergismo. Quando não existe interação significativa entre 

as substâncias testadas, o resultado é descrito como indiferença farmacológica, isto é, não 

há interferência entre os mecanismos de ação de cada substância e, então, não interagem 

sob nenhum aspecto de sua ação farmacodinâmica ou farmacocinética. O antagonismo é 

uma interação negativa, quando o efeito da combinação das substâncias é 

significativamente reduzido ou suprimido comparado aos seus efeitos independentes, 

testados separadamente. Em contrapartida, o sinergismo é uma interação positiva, quando 

a resultante da associação das substâncias é significativamente maior do que a soma dos 

efeitos isolados (OLIVEIRA, 1986). 

As interações com o índice ΣCIF ≤ 0,5 foram categorizadas como sinérgicas, e 

aquelas com valores de índice ΣFIC de >0,75 a 4 foram categorizadas como indiferentes. 

A Tabela 4 mostra que os compostos 3B e 7B exibiram atividades sinérgica e 

parcialmente sinérgica, respectivamente, ao itraconazol frente a espécie S. schenckii. É 

importante destacar que a CIM do itraconazol foi reduzida quando associado com o 

composto 7B frente a espécie S. schenckii. Os compostos 3B e 7B não apresentam 

interação significativa com o itraconazol frente à espécie S. brasiliensis. 
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Tabela 4: Valores de CIM das associações de itraconazol com os compostos 3B e 7B frente às células de 

levedura de S. schenckii e S. brasiliensis. Valores da CIM estão em µM. 

 CIM (separadamente) CIM b (combinação) ΣCIFa 

 Itraconazol 3B Itraconazol/3B  

S. brasiliensis 0,25 2 0,25/0,25 1,13 

S. schenckii 0,125 4 0,03/0,25 0,30 

 Itraconazol 7B Itraconazol/7B  

S. brasiliensis 0,25 4 0,25/0,5 1,13 

S. schenckii 0,125 4 0,06/0,25 0,54 

ΣCIFa = (CIMa em combinação / CIMa testado separadamente) + (CIMb em combinação / CIMb testado 

separadamente), onde a e b são itraconazol e naftoquinona (3B ou 7B), respectivamente. bCombinações 

com o menor ΣCIF. A CIM foi a menor concentração capaz de inibir 50 % do crescimento fúngico (média 

de dois experimentos independentes).  

 

5.6 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

As alterações superficiais nas células de Sporothrix induzidas pelas β-2,3-di-

hidro-furanonaftoquinonas 3B e 7B foram analisadas por MEV. Os fungos foram tratados 

com concentrações subinibitórias desses compostos por 48 h, e então, as células foram 

visualizadas. 

As células dos fungos existem em dois tipos morfológicos básicos, o de 

leveduras e em hifas. As células leveduriformes apresentam formato oval ou esférico, já 

as hifas são células alongadas e ramificadas, encontradas em fungos filamentosos. Alguns 

fungos, como Sporothrix spp. podem existir em ambas as formas, dependendo das 

condições de crescimento, principalmente da temperatura. Esta característica é 

denominada dimorfismo, particularidade de alguns fungos patogênicos. As células 

leveduriformes são formas presentes nos tecidos infectados pelo agente no portador 

suscetível, seja animal ou humano. As hifas (fase bolor) caracterizam a fase sapróbia ou 

de vida livre, sendo evidenciado no solo, materiais orgânicos, cascas de árvores, entre 

outros (WELSH, 2003). 

As amostras com células não tratadas da espécie S. brasiliensis apresentaram um 

maior número de células na forma de levedura, com células ovais ou alongadas mostrando 

múltiplos brotamentos e algumas hifas (Figura 13A). As amostras com células não 
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tratadas da espécie S. schenckii apresentaram morfologia principalmente filamentosa, 

com hifas finas e conídios aderidos (Figura 13B). As amostras com células de S. 

brasiliensis tratadas com 1 µM do composto 3B apresentaram morfologia alterada, 

destacando-se as células principalmente na forma filamentosa (Figura 13C). As amostras 

com células de S. schenckii tratadas com 2 µM do composto 3B exibiram hifas alteradas 

com uma parede celular rompida (Figura 13D). O tratamento de ambas as espécies com 

2 µM do composto 7B resultou na alteração na morfologia das hifas e na estrutura dos 

conídios, principalmente das células de S. brasiliensis (Figura 13E,F). Os resultados 

indicam que mesmo em concentrações subinibitórias, as β-2,3-di-hidro-

furanonaftoquinonas 3B e 7B foram aptas a induzir danos em Sporothrix spp. 

 

Figura 13: Imagens de microscopia eletrônica de varredura das espécies S. brasiliensis (A, C, E) e S. 

schenckii (B, D, F) após exposição a concentrações subinibitórias dos compostos 3B (C e D) e 7B (E e F) 

em comparação com as células não tratadas (A e B) (barras = 10 µm). 
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5.7 ATIVIDADE HEMOLÍTICA 

As β-2,3-di-hidro-furanonaftoquinonas 3B e 7B não provocaram nenhum efeito 

hemolítico em concentração até 1000 µM (Tabela 5). Este resultado é favorável, uma vez 

que este teste é um parâmetro de toxidez e um resultado positivo poderia impossibilitar o 

uso terapêutico dessas substâncias. Assim, esses compostos foram mais seletivos para os 

fungos, uma vez que em concentrações menores afetaram os fungos em comparação aos 

eritrócitos. Os resultados também confirmam que os compostos 3B e 7B não afetam a 

membrana plasmática de células eucarióticas, pois em baixas concentrações já seria 

possível observar hemólise. O experimento foi realizado em quadruplicata, em três 

ocasiões distintas, onde foram determinadas as concentrações capazes de promover a lise 

de 50 % das hemácias humanas (AH50). Neste experimento foi utilizado itraconazol e 

anfotericina B como substâncias de referência.  

Tabela 5: Atividade hemolítica, apresentada em AH50, para β-2,3-di-hidro-furanonaftoquinonas 3B e 7B. 

Naftoquinonas 
Atividade hemolítica 

AH50 (µM) 

3B >1000 

7B >1000 

Itraconazol >1000 

Anfotericina B 50 

A concentração dos compostos testada variou de 0,5 a 1000 µM. 

 

5.8 ANÁLISE TÉRMICA 

O desenvolvimento de uma formulação farmacêutica apropriada exige o 

conhecimento das características físicas, químicas e biológicas de todos os componentes 

presentes na sua composição. As técnicas termoanalíticas, DSC e TG, têm sido utilizadas 

em estudos de pré-formulações para determinar as propriedades físico-químicas de 

compostos tais como pureza, estabilidade térmica e polimorfismo (MONAJJEMZADEH 

et al., 2015; YOSHIDA et al., 2015). Essas técnicas quando analisadas em conjunto e sob 

as mesmas condições, auxiliam na interpretação dos processos térmicos (BROWN, 

1988). Portanto, é interessante estudar o comportamento térmico das β-2,3-di-hidro-

furanonaftoquinonas 3B e 7B e, consequentemente, registrar estes dados para estudos 

futuros com essas quinonas.  
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A técnica termoanalítica DSC é um método rápido e confiável para obter 

informações sobre a variação de entalpia da substância, por meio de picos de temperatura 

endotérmico e/ou exotérmico, onde a substância é aquecida e os seus eventos térmicos 

são monitorados quando submetido a uma programação controlada de temperatura 

(STODGHILL, 2010). Consequentemente, é possível avaliar eventos associados a 

temperatura e energia tais como fusão, oxidação, sublimação, decomposição entre outros 

(BROWN, 1988). 

A TG avalia a variação de massa da amostra em função da programação da 

temperatura (aquecimento/resfriamento) ou tempo. O aumento da temperatura ou tempo 

ocasiona um decaimento da massa da amostra, registrado por meio de uma termobalança. 

A interpretação dos dados é facilitada pela DTG, que é representado pelos resultados da 

TG acoplados à primeira derivada, tornando as mudanças mais evidentes (BROWN, 

1988). 

A curva DSC da substância 3B (Figura 14) mostrou um evento endotérmico 

atribuído à fusão da amostra entre 140,5 e 158,11 oC (ΔH = -84,76 J.g-1), seguido da 

decomposição térmica caracterizada por sucessivos eventos endotérmicos, iniciado a 

aproximadamente 200 oC.  Adicionalmente, as curvas de TG/DTG (Figura 15A) indicam 

que a substância é estável até aproximadamente 180 oC, uma vez que é possível evidenciar 

a principal etapa de perda de massa (41 %) entre 185,92 oC e 273,42 oC, relacionado à 

decomposição da amostra. A maior taxa de decomposição da β-2,3-di-hidro-

furanonaftoquinona 3B é 5 %/min e ocorre a 268,42 oC. O comportamento térmico da β-

2,3-di-hidro-furanonaftoquinona 7B (Figura 14) mostrou um evento endotérmico 

atribuído à fusão da amostra entre 91,93 e 113,17 oC (ΔH = -16,6 J.g-1), seguido por 

sucessivos eventos endotérmicos (Tpico = 218,86 oC) e exotérmicos (Tpico = 247,48 oC) 

associados a decomposição e pirólise da amostra, respectivamente. As curvas TG/DTG 

(Figura 15B) mostraram decomposição térmica entre 203,03 e 360,53 oC, com 26,9 % de 

perda de massa. A maior taxa de decomposição da β-2,3-di-hidro-furanonaftoquinona 7B 

é 6,41 %/min e ocorre a 305,53 oC. 
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Figura 14: Curva DSC das β-2,3-di-hidro-furanonaftoquinona 3B e 7B. 

 

 

Figura 15: Curvas TG/DTG das β-2,3-di-hidro-furanonaftoquinona A- 3B e B-7B. 
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6 CONCLUSÃO 

 As para e orto di-hidro-furanonaftoquinonas foram sintetizadas e purificadas 

totalizando 14 derivados baseado em uma metodologia já existente na literatura 

científica com rendimentos considerados razoáveis; 

 

 As para e orto di-hidro-furanonaftoquinonas foram avaliadas em uma triagem 

inibitória frente às espécies S. brasiliensis e S. schenckii, causadoras da 

esporotricose. As substâncias mais ativas foram submetidas a um estudo de 

estabilidade durante 90 dias, onde foram avaliadas a manutenção da atividade 

antifúngica e o acompanhamento de possíveis produtos de degradação por meio 

de espectroscopia de RMN de 1H. Todos os compostos apresentaram resultados 

satisfatórios indicando estabilidade sob as condições estudadas; 

 

 As β-2,3-di-hidro-furanonaftoquinonas 3B e 7B se destacaram por apresentarem 

menores valores de CIM e, consequentemente, foram destinadas a estudos mais 

específicos. Foi possível evidenciar ação sinérgica in vitro da substância 3B com 

o itraconazol frente a espécie S. schenckii, indicando que esta associação pode ser 

uma estratégia promissora para o tratamento da esporotricose. Adicionalmente, 

foi possível observar alterações na morfologia das células de Sporothrix induzidas 

pelas β-2,3-di-hidro-furanonaftoquinonas 3B e 7B, analisadas por MEV, onde 

foram identificadas células principalmente na forma filamentosa, que é a forma 

de vida livre; 

 

 Foi possível a caracterização do comportamento térmico das β-2,3-di-hidro-

furanonaftoquinonas 3B e 7B, importante para futuros estudos de pré-formulação 

e controle de qualidade. As ferramentas utilizadas para este estudo foram a 

TG/DTG e DSC. A utilização dessas técnicas possibilitou a identificação de 

eventos endotérmicos relacionados à fusão e, a conclusão quanto a degradação 

térmica das naftoquinonas. 
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7 PERSPECTIVA 

Este trabalho abre perspectivas para futuros estudos na tentativa de descobrir 

novos agentes antifúngicos frente às espécies S. brasiliensis e S. schenckii com base nas 

estruturas das naftoquinonas. Adicionalmente, é necessário o desenvolvimento de novas 

formas farmacêuticas, de forma a usufruir o potencial terapêutico destas moléculas (3B e 

7B), tanto isoladamente quanto em associação com o itraconazol, e assim, contribuir para 

a melhoria da qualidade de vida dos portadores da esporotricose.  
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Capítulo 2: Desenvolvimento e Caracterização de Microemulsão 

contendo Clotrimazol e Itraconazol  

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 FORMULAÇÕES TRANSDÉRMICAS 

Os sistemas terapêuticos transdérmicos (STT), também conhecidos como TDDS 

(do inglês, Transdermal Drug Delivery Systems) são formas farmacêuticas que facilitam 

a passagem de quantidades terapêuticas de fármacos através da pele, com o objetivo de 

atingir a circulação sanguínea, para exercer efeitos sistêmicos (AULTON, 2005). 

A pele dos mamíferos (Figura 16) é constituída pela epiderme e derme, que 

juntas formam uma barreira à penetração de agentes externos. A hipoderme não faz parte 

da constituição da pele, sendo responsável pela união com os órgãos adjacentes. A 

epiderme é a camada mais superficial da pele e está diretamente em contato com o meio 

externo. Essa camada celular é avascular e é nutrida pela derme vascular subjacente. É 

essencialmente constituída por quatro camadas: estrato córneo, estrato lúcido, estrato 

granuloso e estrato germinativo. A derme é o tecido conjuntivo que se encontra abaixo da 

epiderme e une a pele à hipoderme (TORTORA & DERRICKSON, 2016). 

  

Figura 16: Componentes do tegumento comum, que inclui pele, pelo, glândulas sudoríparas e sebáceas, 

unhas e receptores humanos. Adaptado de Tortora & Derrickson, 2016. 
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A absorção transdérmica ou percutânea de um fármaco, em geral, resulta da 

penetração direta através do estrato córneo, que é uma camada de tecido morto de 10 a 

15 µm de espessura de células achatadas. Este é constituído por aproximadamente 40 % 

de proteína, principalmente queratina, e 40 % de água, com caráter lipídico devido à 

presença de triglicerídeos, ácidos graxos livres, colesterol e fosfolipídeos, concentrados 

na fase extracelular do estrato córneo. Dessa forma, o componente lipídico é considerado 

determinante na primeira etapa de absorção. Após a passagem por essa camada, a 

molécula pode permear até a epiderme profunda e chegar à derme, que é um tecido 

vascularizado, e então, torna-se disponível para ser absorvida e exercer ação sistêmica 

(ALLEN et al., 2005). 

A penetração cutânea de fármacos (Figura 17) compreende a sua passagem 

através de diversas camadas cutâneas, sendo esta feita por difusão passiva através de três 

vias: via transepidérmica (penetração transcelular, isto é, através da pele), via intercelular 

(entre as células) e, via apêndice (através dos folículos pilosos e glândulas sudoríparas). 

A existência de folículos pilosos na pele permite a existência dessa via de penetração dos 

fármacos, porém não apresenta muita importância devido a sua área pequena (AULTON, 

2005; PRAÇA, 2010). 

 

Figura 17: Representação das possíveis rotas de permeação. Retirado de Aulton, 2005. 

 

Diversos fatores afetam a penetração percutânea de um fármaco; entre eles estão 

suas propriedades físicas e químicas (peso molecular, solubilidade, coeficiente de 

partição e coeficiente de dissolução), natureza da preparação onde se encontra e as 
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condições da pele do usuário. No Quadro 1, estão descritos os principais fatores que 

afetam a absorção percutânea (ALLEN et al., 2007).  

Quadro 1: Fatores que afetam a absorção transdérmica de fármacos em condições normais da pele. 

Fatores que afetam a absorção percutânea de fármacos 

- Concentração do fármaco. Em geral, a quantidade absorvida por unidade de área 

superficial de contato da pele aumenta, quanto maior a concentração de fármaco.  

- Área de aplicação. Quanto maior a extensão da pele aplicada, maior a absorção 

transdérmica.  

- Afinidade química. O fármaco deve apresentar maior afinidade pela pele do que pelo 

veículo, de forma a auxiliar sua liberação em favor da pele.  

- Fármacos com peso molecular entre 100 e 800, com adequada solubilidade em 

lipídeos e em água são considerados ideais para administração percutânea. 

- Saúde da pele. A hidratação da pele favorece a absorção percutânea. 

- Características da área de aplicação. A absorção transdérmica é maior em regiões 

onde a camada córnea é mais fina. 

- Tempo de aplicação. Quanto maior o tempo que a formulação transdérmica 

permanece aplicada sobre a pele, maior a quantidade total de fármaco absorvido.  

Adaptado de ALLEN et al., 2007. 

 

Alguns fármacos têm a capacidade de permear a pele sem o auxílio de 

promotores de permeação, que por definição são agentes que aumentam a permeabilidade 

da pele por induzir reversivelmente um dano ou uma alteração físico-química no estrato 

córneo, com o objetivo de reduzir sua resistência à difusão. Em geral, existem dois tipos 

de promotores de permeação, os físicos e os químicos. Os promotores físicos envolvem 

o uso de técnicas para aumentar a penetração das substâncias pela pele, como exemplo 

observa-se o uso de ultrassom (sonoforese) e a aplicação de corrente elétrica de baixa 

intensidade (iontoforese). Já os promotores químicos geram alterações cutâneas em 

relação à composição, às propriedades físico-químicas e na organização lipídica e 

proteica intercelular e intracelular do estrato córneo. Existem diversas substâncias 
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químicas citadas na literatura científica que atuam como promotores de absorção 

transdérmica. Entre eles destacam-se álcoois, amidas (azona), polietilenoglicol, 

propilenoglicol, dimetilsulfóxido, pirrolidonas, surfactantes, óleos essenciais (mentol), 

ciclodextrinas, entre outros. A escolha de um promotor deve ser baseada em sua eficácia, 

em sua toxicidade dérmica e sua compatibilidade físico-química e biológica com os 

outros componentes da formulação (AULTON, 2005). 

A liberação transdérmica de fármacos apresenta diversas vantagens terapêuticas 

quando comparadas por outras vias de administração (ALKILANI et al., 2015; ALLEN 

et al., 2007; AULTON, 2005; BIBI et al., 2017). Evitam-se problemas relacionados à 

absorção gastrointestinal, como pH, atividade enzimática, interação fármaco e alimento, 

bebidas ou outros fármacos administrados oralmente. Esta é uma alternativa para a 

substituição da via oral quando esta se torna inadequada (por exemplo, em casos de 

vômitos ou diarreia), além de evitar o efeito de primeira passagem, preservando da 

inativação por enzimas digestivas e hepáticas. Os riscos e as inconveniências da 

administração parenteral são evitados, proporcionando o uso de uma aplicação 

prolongada. Desta forma amplia-se a atividade de fármacos com meia-vida curta, devido 

sua liberação prolongada, além de permitir que a terapia possa ser interrompida de forma 

rápida apenas com a remoção do sistema. 

As desvantagens do sistema transdérmico são reduzidas, o que o torna bastante 

viável. Esta via não é indicada para fármacos que causam algum tipo de irritação ou 

sensibilização na pele, ou a existência de uma provável lag time na liberação do fármaco 

(MARTINS & VIEGA, 2002; ALLEN et al., 2007). 

 

2.2 MICROEMULSÃO TRANSDÉRMICA 

Microemulsão é um sistema líquido transparente termodinamicamente estável, 

isotrópico, constituído de dois líquidos imiscíveis (usualmente água e óleo) estabilizados 

por um filme de compostos tensoativos (com ou sem surfactante). Devido as suas 

propriedades físico-químicas únicas, esta forma farmacêutica apresenta diversas 

vantagens em relação às formulações tradicionais tópicas e transdérmicas, tais como: 

baixa viscosidade, tamanho de gotícula em escala nanométrica, formação espontânea e 

uma elevada capacidade de solubilização para diversos fármacos. Esta capacidade 
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permite aumentar a solubilidade das substâncias, em particular, solubilizar fármacos 

pouco solúveis em água. Além disso, favorece a partição do fármaco no estrato córneo, 

tornando-as um veículo vantajoso para melhorar a permeabilidade ao fármaco. Até o 

momento, foi demonstrado em diversos estudos que as microemulsões possuem 

propriedades dérmicas e transdérmicas otimizadas, in vitro e in vivo (ALVAREZ-

FIGUEROA & BLANCO-MENDEZ, 2001; KREILGAARD et al., 2001; RHEE et al., 

2001; LEE et al., 2003; SINTOV & SHAPIRO, 2004; SINTOV & BOTNER, 2006). 

As microemulsões podem ser classificadas, como óleo-em-água (O/A), em que 

a fase interna é o óleo e a fase externa ou contínua é água; e água-em-óleo (A/O), com 

fase interna composta por gotículas de água e a fase externa é o óleo (Figura 18). O 

direcionamento para sistemas O/A ou A/O é principalmente dependente das propriedades 

físico-químicas do tensoativo, isto é, pelo equilíbrio hidrófilo/lipófilo (EHL) (OLIVEIRA 

et al., 2004). Tanto as microemulsões A/O quanto O/A provocam o aumento da 

biodisponibilidade dos fármacos (ROSSI et al., 2007). 

 

Figura 18: Representação esquemática de estrutura da microemulsões. Fonte: elaboração própria do 

autor. 

 

O desenvolvimento e composição de sistemas microemulsionados podem ser 

representados por um diagrama de fases, em que cada vértice do diagrama representa 100 

% dos seus componentes. Este descreve em que condições experimentais e proporções é 

possível se obter microemulsões e as regiões limites de transição entre emulsões, fases 

separadas e microemulsões O/A e A/O. A região denominada de microemulsão representa 

o domínio da existência do sistema opticamente transparente (OLIVEIRA et al., 2004). 

O diagrama de fases pode ser classificado em ternário, quaternário e 

pseudoternário de acordo com seus componentes e a quantidade destes (ROSSI et al., 
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2007). O modo mais habitual de descrever esse sistema, normalmente de quatro 

componentes (surfactante, cossurfactante, óleo e água) é através do diagrama 

pseudoternário de fases, onde na maioria das vezes, a fase aquosa, fase oleosa e mistura 

de surfactante/cossurfactante são representadas no vértice do triângulo (OLIVEIRA et al., 

2004). 

Um dos fatores mais importantes que deve ser considerado sobre a administração 

transdérmica de fármacos é o cossurfactante. Este é responsável por reduzir a tensão 

superficial e fluidizar o filme formado pelo tensoativo, consequentemente, é capaz de 

expandir a área de microemulsão dada pelo diagrama de fases. Em diversos estudos, os 

álcoois de cadeia curta e média foram testados com sucesso como cossurfactante 

(STIBLS et al., 1983; ABOOFAZELI & LAWRENCE, 1994; CHAN et al., 2007). 

Analisando as principais características e as vantagens obtidas com a 

administração transdérmica de um fármaco, torna-se interessante a utilização desta via no 

tratamento da esporotricose. Até o momento, não existem estudos abordando a associação 

de clotrimazol e itraconazol em microemulsões. O principal objetivo deste trabalho é o 

desenvolvimento de microemulsão contendo a associação de itraconazol e clotrimazol 

destinado ao uso veterinário para o tratamento da esporotricose. A administração 

transdérmica seria uma alternativa à administração oral, permitindo maior facilidade de 

aplicação aos felinos com o propósito de anular o efeito de primeira passagem e 

proporcionar uma liberação prolongada, e consequentemente, diminuir as variações 

plasmáticas dos fármacos reduzindo sua toxicidade. As microemulsões desenvolvidas 

poderão ter aplicação terapêutica em seres humanos e outras espécies de mamíferos e, em 

outras patologias fúngicas, além da esporotricose. A esporotricose é uma zoonose que 

tem como principal transmissor o gato. Portanto, a possibilidade de obter um tratamento 

eficaz para felinos infectados com esta doença, consequentemente, permitirá a diminuição 

no número de casos em seres humanos. Desta forma, como alternativa ao tratamento da 

esporotricose disponível atualmente, os sistemas microemulsionados transdérmicos 

possibilitam aperfeiçoar os parâmetros do itraconazol e do clotrimazol, aumentando a 

biodisponibilidade, estabilidade e, principalmente a redução dos efeitos adversos em 

decorrência da possível diminuição da dose farmacologicamente ativa. 

A literatura científica descreve alguns estudos sobre microemulsões de 

itraconazol objetivando demonstrar a sua atividade farmacológica frente a diferentes 
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infecções fúngicas, porém na atualidade não se dispõe de estudos destinados aos fungos 

do gênero Sporothrix (ALAM et al., 2004; CHUDASAMA et al., 2011; LEE et al., 2010; 

KUMAR & GOINDI et al., 2015; PATEL et al., 2018; RHEES et al., 2007). Neste 

contexto, há um predomínio de artigos científicos que abordam o desenvolvimento e 

caracterização de microemulsões incorporadas a outra base, o hidrogel, o qual é desejável 

para sistemas de uso tópico. Mali e colaboradores (2017) desenvolveram um gel 

bioadesivo contendo microemulsão de itraconazol a 1 % e, avaliaram sua atividade frente 

à espécie de Candida albicans. Kumar & Goindi (2015) desenvolveu uma microemulsão 

incorporada a um hidrogel com teor abaixo de 1 % de itraconazol para o tratamento de 

infeções superficiais de pele e avaliou a atividade farmacodinâmica in vivo em ratos 

Wistar infectados por dermatófitos. Boonme e colaboradores (2016) desenvolveram e 

avaliaram a estabilidade de uma forma semissólida de microemulsão de itraconazol a 0,05 

% a partir de diferentes composições de hidrogéis. Chudasama e colaboradores (2011) 

desenvolveram uma microemulsão O/A em gel contendo 1 % de itraconazol destinada a 

rota transdérmica indicada para as infecções por fungos do gênero Candida, Aspergillus 

e Cryptococcus. Lee e colaboradores (2010) preparam uma microemulsão incorporada a 

um hidrogel contendo 0,02 % de itraconazol com vários os agentes gelificantes para a 

obtenção da viscosidade adequada para uso tópico. Alam e colaboradores (2010) 

propuseram um sistema microemulsionado transdérmico avaliando diferentes promotores 

de permeação, entretanto, o trabalho é inconclusivo quanto ao teor de itraconazol 

utilizado na formulação. Rhees e colaboradores (2007) desenvolveram uma formulação 

aquosa parenteral a partir de microemulsões O/A com teor abaixo de 1 % de itraconazol. 

Pode-se destacar a patente WO 2013036830A1, nela encontra-se a referência a uma 

formulação transdérmica de itraconazol para o tratamento de carcinoma basocelular. 

Também são encontrados na literatura científica estudos de microemulsão de 

clotrimazol, variando a composição dos excipientes, no entanto, foi possível observar que 

grande parte das preparações é destinada ao seu uso tópico (para o tratamento local da 

candidíase), apresentando a avaliação antifúngica frente à espécie C. albicans (ALAM et 

al., 2017; KAEWBANJONG et al., 2014). Kaewbanjong e colaboradores (2017) 

investigaram a eficácia antifúngica de uma microemulsão de clotrimazol e o efeito da 

mesma ao ser incorporada a um gel no tratamento da candidíase oral causada pela espécie 

C. albicans. Samrudhi & Padmini (2016) desenvolveram microemulsões O/A e A/O de 

clotrimazol incorporadas a géis e creme contendo mel jambhul, procedente da Índia e 
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avaliaram a sua atividade frente à espécie C. albicans. Tonglairoum e colaboradores 

(2015) prepararam microemulsões de clotrimazol incorporadas a nanofibras, que 

apresentam propriedade mucoadesiva, para o tratamento da candidíase oral. Hashem e 

colaboradores (2011) prepararam microemulsões de clotrimazol em forma líquida e em 

gel para aplicação de uso tópico.  
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3 OBJETIVOS 

 Descrever o desenvolvimento e a caracterização da associação de itraconazol e 

clotrimazol em microemulsão para a liberação transdérmica, visando sua aplicação 

principalmente na terapia da esporotricose felina. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analisar a compatibilidade clotrimazol/itraconazol por meio de técnicas termoanalíticas 

de TG/DTG e DSC e técnicas de caracterização de difração de raio X (DRX) e 

infravermelho (IV); 

- Preparar as microemulsões de clotrimazol e/ou itraconazol, e caracterizá-las, quanto à 

distribuição do tamanho de gotículas, o índice de refração, a condutividade, o pH, o teor 

e a estabilidade; 

- Desenvolver e validar a metodologia analítica para a determinação simultânea do 

clotrimazol e itraconazol na microemulsão, segundo critérios estabelecidos pela 

ANVISA;  

- Verificar a permeação ex vivo dos fármacos utilizando células de difusão vertical do tipo 

Franz, empregando orelha de porco como tecido biológico;  

- Avaliar eventos característicos de reações inflamatórias, eritema e edema, a partir de 

testes de irritação dérmica em camundongos; 

- Avaliar a eficiência in vitro das microemulsões frente à espécie S. brasiliensis. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 MATÉRIAS-PRIMAS E REAGENTES 

 

- Acetonitrila grau CLAE (J.T.Baker) 

- Água ultrapura 

- Álcool benzílico P.A. (Sigma-Aldrich®) 

- Caldo Infusão Cérebro e Coração BHI (Sigma-Aldrich®) 

- Cepas de referência CBS 133006 

- Clotrimazol (Valdequímica) 

- Clotrimazol (European Pharmacopoeia Reference Standard; Sigma-Aldrich®) 

- Diclorometano P.A (Sigma-Aldrich®) 

- Dimetilsulfóxido P.A. (Sigma-Aldrich®) 

- Fosfato de potássio monobásico anidro P.A. (Quemis) 

- Hidróxido de sódio P.A. (Sigma-Aldrich®) 

- 2-Hidroxipropil-β-ciclodextrina (Sigma-Aldrich®) 

- Itraconazol (European Pharmacopoeia Reference Standard; Sigma-Aldrich®)  

- Itraconazol pellets (Valdequímica) 

- Meio para cultivo Brain Heart Infusion (BHI) (Sigma-Aldrich®) 

- Metanol grau CLAE (J.T.Baker) 

- 2-pirrolidona (Sigma-Aldrich®) 

- Propilenoglicol (Sigma-Aldrich®) 

- Transcutol® (Sigma-Aldrich®) - éter etil dietilenoglicol 

- Tween® 20 (Sigma-Aldrich®) - monolaurato de sorbitano polietilenoglicol 

- Tween® 60 (Sigma-Aldrich®) - monoestearato de sorbitano polietilenoglicol 

- Tween® 80 (Sigma-Aldrich®) - monooleato de sorbitano polioxietileno 

 

4.2 EQUIPAMENTOS 

 

- Agitador orbital - Orbit 300 

- Analisador de tamanho de gotícula - Zetasizer nano ZS90   

- Analisador termogravimétrico - NETZSCH STA 409 PC/PG 

- Balança analítica - Mettler Toledo AG 204 
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- Banho ultrassônico - Unique USC 750 

- Calorímetro de varredura diferencial - Shimadzu DSC-60A  

- Células de difusão vertical do tipo Franz 

- Centrífuga - Eppendorf Centrifuge 5804 

- Coluna C18 (Fortis®; 150 x 4,6 mm; 5 µm) 

- Coluna C18 (Agilent, 150 x 4,6 mm; 5 µm) 

- Coluna Fenil-Hexil (Sigma-Aldrich®; 150 x 4,6 mm; 3 µm) 

- Coluna RP8 (Phenomenex; 150 x 4,6 mm, 5 µm)  

- Condutivímetro - Crison GLP 30  

- Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência - Shimadzu 

- Difratômetro de raios X (em pó) - Bruker 

- Espectrofotômetro de infravermelho Varian FT-IR 660 

- Espectrômetro de ressonância magnética nuclear - Varian MR-400 

- Estufa - Fabbe-primar 

- Filtro de seringa com membrana de polietersulfona (0,22 µm) 

- Medidor de pH - Sensoglass Biovera 

- Pipeta ajustável - Eppendorf 

- Placa aquecedora com agitação - IKA® C-MAG HS7 

- Refratômetro de Abbe - Analikjena 

- Ressonância Magnética Nuclear - Bruker Avance 400 MHz 

- Ressonância Magnética Nuclear - Varian VNMRS 500 MHz 

- Seringa heparinizada A-Line LUER SLIP1 mL 

- Software Chemix®  

- Vidraria – Pyrex 

 

4.3 MÉTODOS 

 

4.3.1 Extração do itraconazol 

O itraconazol encontra-se comercialmente disponível na forma de cápsulas 

contendo pellets do fármaco. Para este trabalho foram adquiridos pellets de itraconazol, 

apresentando teor de 22 % do fármaco, devido à dificuldade de acessibilidade do Insumo 

Farmacêutico Ativo (IFA) na forma de pó. Os pellets são produzidos com a finalidade de 

promover o aumento da solubilidade do itraconazol, pela obtenção da dispersão sólida do 
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fármaco em hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) com a utilização de solventes orgânicos. 

Este processo promove a redução do tamanho de partícula resultando em um aumento da 

solubilidade (KAPSI & AIRES, 2001; SIX et., 2003; SIX et al., 2004; SIX et al., 2005). 

No entanto, para a incorporação do itraconazol em sistemas microemulsionados foi 

necessária sua extração dos pellets. Assim, foram realizados dois métodos distintos de 

extrações orgânicas (Soxhlet e ultrassom) com o intuito de obter maiores rendimentos. O 

solvente selecionado para as extrações foi o diclorometano devido à alta solubilidade do 

fármaco. 

 

4.3.1.1 Extração com Soxhlet 

Amostras de cinco gramas de pellets de itraconazol foram colocadas em cartucho 

de celulose e acomodadas em extrator de Soxhlet. Em um balão de 250 mL foram 

colocados 100 mL de diclorometano, o qual foi aquecido por uma manta, permanecendo 

sob refluxo contínuo. O período de extração foi de aproximadamente 1 hora, utilizando 

dois ciclos por minuto. Após a extração, foi realizada e evaporação do solvente em 

evaporador rotatório com banho-maria e temperatura controlada. Posteriormente, foi 

finalizada a evaporação em sistema alto de vácuo para a remoção completa do solvente. 

 

4.3.1.2 Extração com ultrassom 

A extração por ultrassom foi realizada em banho ultrassônico modelo Unique 

USC 750, frequência 25 kHZ e potência 100 W. Amostras de cinco gramas de pellets 

foram colocadas em erlenmeyer de boca esmerilhada com 100 mL de diclorometano. Este 

aparato foi colocado em banho de ultrassom por 1 hora. Após a extração, foi realizada a 

separação da fração sólida por filtração a vácuo, e posteriormente, a solução de 

itraconazol em diclorometano foi levada a evaporador rotatório e em sistema alto de 

vácuo para a remoção completa do solvente. 
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4.3.2 Purificação do itraconazol 

A purificação do itraconazol, proveniente dos dois métodos de extração foi 

realizada empregando-se a técnica de recristalização. Neste procedimento foram testados 

diferentes solventes uma vez que a substância deve ser muito solúvel a quente e pouco 

solúvel à temperatura ambiente. Os solventes ou mistura de solventes testados foram: 

etanol; acetato de etila; hexano e diclorometano (1:1); éter de petróleo e diclorometano 

(1:1). Inicialmente, foi medida a massa, em gramas, de uma quantidade de itraconazol 

para o cálculo do rendimento final. E, então, após a escolha do solvente apropriado, a 

substância impura foi dissolvida em um volume mínimo de solvente aquecido (em 

temperatura menor que o ponto de ebulição). Em seguida, foi realizada uma filtração com 

o intuito de eliminar impurezas insolúveis e recolhido o filtrado. A solução permaneceu 

em repouso até atingir a temperatura ambiente para a cristalização do itraconazol. 

 

4.3.3 Caracterização do clotrimazol e itraconazol 

 

4.3.3.1 Análise por Ressonância Magnética Nuclear 

As análises foram realizadas no Instituto de Tecnologia em Fármacos 

(Farmanguinhos, FIOCRUZ). Os espectros de RMN de 1H obtidos em aparelho Bruker 

Avance equipado com uma sonda de 5 mm, operando a uma frequência de 400,00 MHz 

para 1H. As amostras foram dissolvidas em clorofórmio deuterado (soluções a 1,0 %) 

m/v. Os deslocamentos químicos foram referidos em partes por milhão (ppm) em relação 

ao tetrametilsilano (TMS), utilizado como padrão interno; e as constantes de acoplamento 

(J) em Hertz (Hz), à temperatura ambiente em tubos de RMN de 5 mm. 

 

4.3.3.2 Análise por espectroscopia de infravermelho 

As análises foram realizadas no Laboratório Multiusuário de Espectroscopia da 

UFF em espectrofotômetro Varian FT-IR 660. As posições das bandas nos espectros 

foram apresentadas em número de ondas (ν) cuja unidade é o centímetro inverso (cm-1) e 

as intensidades das bandas estão expressos como transmitância (T). Foram pesados 

aproximadamente três miligramas de amostra, sendo a mesma misturada com brometo de 
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potássio (KBr) e compactada em prensa hidráulica sob 15 bar de pressão por 2 minutos. 

As bandas observadas no espectro foram caracterizadas de acordo com seus grupos 

funcionais. 

 

4.3.4 Estudo de compatibilidade clotrimazol/itraconazol 

 

4.3.4.1 Análise por calorimetria exploratória diferencial 

As análises por DSC foram realizadas no laboratório de farmácia do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ) utilizando-se o equipamento 

SHIMADZU Differential Scanning Calorimeter DSC-60A. Amostras de itraconazol, 

clotrimazol e associação (1:1) com aproximadamente 3 mg foram pesadas em recipientes 

de alumínio e analisadas sob atmosfera dinâmica de nitrogênio com vazão de 60 mL/min 

na faixa de temperatura de 30-250 ºC, com taxa de aquecimento de 10 ºC/min 

(WENDHANDT, 1986). 

 

4.3.4.2 Análise por termogravimetria 

As análises por TG foram realizadas no Instituto Nacional de Tecnologia (INT) 

utilizando-se o equipamento NETZSCH STA 409 PC/PG. As amostras de itraconazol, 

clotrimazol e associação (1:1) com massa de aproximadamente 6 mg foram pesadas em 

cadinhos de alumínio e analisadas sob atmosfera dinâmica de nitrogênio com vazão de 

60 mL/min e razão de aquecimento de 10 ºC/min, no intervalo de temperatura de 30-300 

ºC (WENDHANDT, 1986). 

 

4.3.4.3 Análise por difração de raios X 

Os difratogramas de raios X para as amostras de itraconazol, clotrimazol e 

associação (1:1) foram obtidos utilizando o método do pó, em equipamento Bruker D8 

Venture, na radiação Cu-K-α (λ = 1.5406 Å) no intervalo de 5 a 70o (2ɵ), com um passo 

de 0.019°/0.1s por 10 minutos. Estas análises foram realizadas no Laboratório 

Multiusuário de DRX da UFF. 
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4.3.5 Desenvolvimento e validação da separação do clotrimazol e itraconazol por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

As condições analíticas para a separação dos fármacos foram testadas utilizando 

três fases estacionárias distintas: coluna RP-8 (Phenomenex; 150 x 4,6 mm, 5 µm); coluna 

C-18 (Fortis®; 150 x 4,6 mm, 5 µm); e coluna Fenil-Hexil (Sigma-Aldrich®; 150 x 4,6 

mm, 3 µm). As amostras foram analisadas a 25 oC, com volume de injeção de 20 µL. A 

vazão foi variada entre 0,5 mL/min e 1,0 mL/min. A detecção do clotrimazol e itraconazol 

foi realizada a 190 nm. 

 

4.3.5.1 Preparação das fases móveis 

A Tabela 6 apresenta as fases móveis testadas durante o desenvolvimento de 

metodologia para a separação do clotrimazol e itraconazol. Nos ensaios variou-se a 

porcentagem de fase orgânica e pH. 
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Tabela 6: Descrição das fases móveis utilizadas no desenvolvimento da metodologia para a separação do 

clotrimazol e itraconazol. 

Fase móvel Proporção da fase móvel (v/v) pH Método 

ACN: NaH2PO4 

50 mM 
70:30 2,5 Isocrático 

ACN: NaH2PO4 

50 mM 
60:40 2,5 Isocrático 

ACN: NaH2PO4 

50 mM 
40:60 2,5 Isocrático 

ACN: NaH2PO4 

50 mM 
30:70 2,5 Isocrático 

ACN: NaH2PO4 

50 mM 

0-16 min (42 % ACN) 

16-18 min (42 % → 70 % ACN) 

18-21 min (70 % → 80 % ACN) 

21-28 min (80 % ACN) 

28-36 min (42 % ACN) 

2,5 Gradiente 

ACN: Água 70:30 8,0 Isocrático 

ACN: Água 60:40 8,0 Isocrático 

Legenda: ACN = acetonitrila; Tampão fosfato-salino (PBS)= NaH2PO4. 

 

4.3.5.2 Elaboração da curva analítica do clotrimazol e itraconazol 

Para a construção da curva analítica de clotrimazol e itraconazol, utilizou-se a 

fase móvel selecionada (acetonitrila e tampão PBS - 60:40 v/v, pH 8) para separação dos 

fármacos como solvente para a preparação da solução-mãe na concentração de 200 

µg/mL.  

A partir da solução-mãe contendo clotrimazol e itraconazol, foram preparadas 

soluções em fase móvel com as seguintes concentrações: 5 µg/mL, 10 µg/mL, 20 µg/mL, 

40 µg/mL, 80 µg/mL, 160 µg/mL e 200 µg/mL. Estas soluções foram analisadas em 

triplicata por CLAE e, então, as médias das áreas determinadas nos cromatogramas foram 

plotadas em função da sua respectiva concentração. 
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4.3.5.3 Validação do método analítico 

O método analítico foi validado conforme critérios estabelecidos pela Resolução 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) RE 166/2017 (BRASIL, 2017), 

cujos parâmetros avaliados foram especificidade, linearidade, intervalo, limite de 

detecção, limite de quantificação, precisão intracorrida (repetibilidade), precisão 

intercorrida (precisão intermediária), exatidão e robustez. 

Especificidade - A especificidade do método foi avaliada pela comparação entre os perfis 

cromatográficos do padrão e da fase móvel (sem adição dos fármacos), visando verificar 

a existência de possíveis constituintes capazes de interferir no tempo de retenção do 

clotrimazol e itraconazol. 

Linearidade e intervalo - A avaliação da proporcionalidade entre a concentração e a 

resposta foi avaliada através da construção independente de três curvas analíticas. 

Limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) - Os limites de detecção e quantificação 

foram determinados matematicamente a partir da inclinação (S) e do desvio padrão do 

intercepto (DP), obtidos a partir da curva analítica. O limite de detecção foi expresso 

como LD = (3,3 x DP)/S e o limite de quantificação como LQ = (10 x DP)/S. 

Exatidão - Três diferentes concentrações de padrão, dentro da faixa linear, foram 

analisadas em três dias consecutivos (precisão intermediária) e três vezes no mesmo dia 

(precisão intracorrida). Os valores obtidos foram demonstrados pela dispersão dos 

resultados pelo cálculo do desvio padrão da série de medidas. 

Robustez - A robustez do método foi determinada pela análise do teor dos fármacos em 

fase móvel após uma pequena variação na condição experimental, isto é, na troca por 

outra marca de coluna C18 (Agilent, 150 x 4,6 mm; 5 µm) e na proporção da fase móvel 

selecionada.  
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4.3.6 Preparo das microemulsões 

 

4.3.6.1 Seleção dos componentes 

Os componentes utilizados nas formulações propostas foram selecionados por já 

possuírem aplicação em outras microemulsões descritas na literatura científica, além de 

terem uso consagrado em outras formas farmacêuticas disponível no mercado 

internacional. O álcool benzílico e a 2-pirrolidona foram utilizados como fase oleosa. Os 

componentes mono-oleato de polioxietileno sorbitano (Tween® 80), monolaurato de 

polioxietileno sorbitano (Tween® 20), monoestearato de polioxietileno sorbitano 

(Tween® 60), dietilenoglicol monoetil éter (Transcutol®) e o propilenoglicol foram 

empregados como tensoativos. 

 

4.3.6.2 Obtenção das formulações 

As formulações das microemulsões estudadas foram planejadas para avaliar o 

efeito de diversas combinações de surfactantes e cossurfactantes - Tween® 20, Tween® 

60, Tween® 80, Transcutol® e propilenoglicol, assim como o álcool benzílico e a 2- 

pirrolidona, utilizados como fase oleosa, e a água. Todas as formulações foram baseadas 

nas referências de Carvalho e colaboradores (2016) e Sintov (2015), e o seu preparo 

seguiu o procedimento descrito por Nandi e colaboradores (2003), realizando-se 

primeiramente a mistura dos tensoativos separadamente, sob agitação magnética. Em 

seguida, a fase oleosa foi adicionada a essa mistura e, por último, adicionou-se a água. 

De maneira geral, as proporções dos componentes foram mantidas. As preparações foram 

classificadas como ME-01 a ME-24 (Tabela 7). 
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Tabela 7: Composição das preparações estudadas para a obtenção das microemulsões. 

Formulação T80 T20 T60 PPG TR AB 2PR Água 

ME-01 30 % ------ ------ ------ 10 % 14,5 % ------ 45,5 % 

ME-02 ------ 30 % ------ ------ 10 % 14,5 % ------ 45,5 % 

ME-03 ------ ------ 30 % ------ 10 % 14,5 % ------ 45,5 % 

ME-04 20,5 % ------ ------ ------ 20,5 % 36,3 % ------ 22,7 % 

ME-05 ------ 20,5 % ------ ------ 20,5 % 36,3 % ------ 22,7 % 

ME-06 ------ ------ 20,5 % ------ 20,5 % 36,3 % ------ 22,7 % 

ME-07 30 % ------ ------ 10 % ------ 14,5 % ------ 45,5 % 

ME-08 ------ 30 % ------ 10 % ------ 14,5 % ------ 45,5 % 

ME-09 ------ ------ 30 % 10 % ------ 14,5 % ------ 45,5 % 

ME-10 20,5 % ------ ------ 20,5 % ------ 36,3 % ------ 22,7 % 

ME-11 ------ 20,5 % ------ 20,5 % ------ 36,3 % ------ 22,7 % 

ME-12 ------ ------ 20,5 % 20,5 % ------ 36,6 % ------ 22,7 % 

ME-13 30 % ------ ------ ------ 10 % ------ 14,5 % 45,5 % 

ME-14 ------ 30 % ------ ------ 10 % ------ 14,5 % 45,5 % 

ME-15 ------ ------ 30 % ------ 10 % ------ 14,5 % 45,5 % 

ME-16 20,5 % ------ ------ ------ 20,5 % ------ 36,3 % 22,7 % 

ME-17 ------ 20,5 % ------ ------ 20,5 % ------ 36,3 % 22,7 % 

ME-18 ------ ------ 20,5 % ------ 20,5 % ------ 36,3 % 22,7 % 

ME-19 30 % ------ ------ 10 % ------ ------ 14,5 % 45,5 % 

ME-20 ------ 30 % ------ 10 % ------ ------ 14,5 % 45,5 % 

ME-21 ------ ------ 30 % 10 % ------ ------ 14,5 % 45,5 % 

ME-22 20,5 % ------ ------ 20,5 % ------ ------ 36,3 % 22,7 % 

ME-23 ------ 20,5 % ------ 20,5 % ------ ------ 36,3 % 22,7 % 

ME-24 ------ ------ 20,5 % 20,5 % ------ ------ 36,6 % 22,7 % 

T80 = Tween® 80; T20 = Tween® 20; T60 = Tween® 60; PPG = propilenoglicol; TR = Transcutol®; AB = álcool benzílico; 2PR = 2-pirrolidona
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4.3.6.3 Construção dos diagramas pseudoternários de fases 

Todas as formulações propostas foram preparadas e avaliadas inicialmente quanto ao 

tamanho médio de gotículas em aparelho ZETASIZER NANO ZS90. Foram selecionadas para 

as etapas posteriores as formulações cujas amostras apresentaram tamanho médio de gotícula 

de até 500 nm e com índice de polidispersão de até no máximo 0,5. Estes parâmetros fornecem 

informações sobre a homogeneidade da distribuição dos tamanhos. A construção do diagrama 

de fases destas preparações foi elaborada, pois a técnica permite definir as prováveis 

composições de diferentes microemulsões que podem ser preparadas a partir dos constituintes 

inicialmente escolhidos. Logo, é possível determinar as proporções exatas de cada componente 

da formulação para obtenção da microemulsão desejada (NORNOO et al., 2007).  

Neste trabalho, o diagrama de fases foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a 

quantidade máxima de água na preparação, e então, comparar a eficiência das diferentes 

proporções dos componentes, em termos da incorporação do fármaco, próxima etapa realizada 

no trabalho. O tipo de diagrama de fases utilizado foi o pseudoternário, no qual o primeiro 

vértice do triângulo foi representado pela mistura de surfactantes e cossurfactantes, em duas 

proporções fixas, 1:1 e 3:1. No outro vértice representou-se a fase oleosa, e no último vértice, 

representou-se a água. Para a construção do diagrama pseudoternário de fases, foram variadas 

as proporções de fase oleosa (I) e mistura de surfactantes e cossurfactantes (II) iguais a 90:10, 

80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80 e 10:90 p/p (Tabela 8). Em cada uma dessas 

proporções a água foi titulada de 10,0 em 10,0 µL com auxílio de uma micropipeta automática 

até ocorrer a turvação do sistema e, posteriormente, as proporções dos constituintes foram 

recalculadas. A quantidade máxima de água adicionada mantém o sistema microemulsionado 

límpido e pouco viscoso, características essenciais desse tipo de formulação. Os experimentos 

foram realizados em triplicata e foi considerada a média entre os três resultados (quantidade de 

água incorporada a preparação). A partir dos dados obtidos, os diagramas pseudoternários de 

fases foram construídos com o auxílio do software Origin® Pro Software 9.0. 

Tabela 8: Proporções (p/p) utilizadas na construção dos diagramas pseudoternários de fases. I = proporções de 

fase oleosa; II = proporções de surfactantes e cossurfactantes (1:1 e 3:1). 

I 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

II 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
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4.3.6.4 Incorporação do clotrimazol e itraconazol nas microemulsões obtidas 

A solubilidade dos fármacos nas microemulsões foi avaliada por duas técnicas. Na 

primeira, a substância foi adicionada à microemulsão pronta. Na segunda, o fármaco foi 

acrescido à fase oleosa, procedendo-se à adição da mistura de surfactantes para só então 

acrescentar-se a água. As mesmas técnicas foram utilizadas para a mistura de itraconazol e 

clotrimazol. Os insumos farmacêuticos ativos (IFA) foram testados nas concentrações de 0,5 e 

1,0 % (p/p) (Tabela 9). A incorporação dos fármacos foi realizada sob agitação vigorosa pelo 

período mínimo de 12 horas e quando necessário, as formulações foram levadas ao banho de 

ultrassom por 20 minutos durante as duas primeiras horas. 

 

Tabela 9: Concentrações (% p/p) utilizadas na associação de itraconazol e clotrimazol nas 

microemulsões. 

Itraconazol 0,5 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 

Clotrimazol  0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 

 

4.3.7 Caracterização das microemulsões 

 

4.3.7.1 Avaliação da distribuição do tamanho de gotícula e índice de polidispersão 

As determinações do diâmetro médio de gotícula e polidispersão foram analisadas por 

espalhamento dinâmico de luz (DLS), também denominado espectroscopia de correlação de 

fótons, através do equipamento analisador de tamanho de gotículas e potencial zeta - Zetasizer® 

localizado no Laboratório Multiusuário de Caracterização de Materiais (LAMATE) da UFF. 

As medidas foram realizadas em triplicata à temperatura ambiente. 

 

4.3.7.2 Medida da condutividade elétrica 

A medida da condutividade elétrica (CE) foi realizada com o uso de um 

condutivímetro Crison GLP 30, localizado no Laboratório de Termodinâmica e Reologia do 

Instituto de Química da UFF. Foi realizada a calibração prévia utilizando uma solução de 
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cloreto de sódio (NaCl) de concentração igual a 5 mg/L, o qual apresenta condutividade de 

valor igual a 10,0 µS/cm.  

Inicialmente foi avaliada a CE do solvente aquoso e do solvente oleoso isoladamente. 

Em seguida, foi realizada a medida da CE da amostra, e então, foi feita a comparação com os 

valores obtidos para o óleo e para a água.  

Esta análise é utilizada para determinar o tipo de sistema, isto é, para caracterizar se a 

microemulsão é óleo em água (O/A) ou água em óleo (A/O). A formulação será designada com 

A/O se o valor encontrado da CE da amostra for mais próximo da CE do óleo, e será 

caracterizada como O/A se a CE da amostra for mais próxima da CE da água. 

 

4.3.7.3 Medida do índice de refração 

O índice de refração (IR) das amostras foi determinado pelo refratômetro de Abbe. O 

aparelho foi calibrado com água destilada, a 25 ºC, obtendo-se o valor de 1,325. As medidas do 

IR foram feitas em triplicata, à temperatura ambiente. As amostras foram comparadas ao índice 

de refração da fase oleosa e da água. 

 

4.3.7.4 Determinação dos valores de pH 

O medidor de pH foi calibrado com as soluções tampão padrões e o valor de pH foi 

medido inserindo-se o eletrodo diretamente na microemulsão a 25 ºC, sem diluição da amostra.  

 

4.3.8 Determinação do teor de clotrimazol e itraconazol na microemulsão 

A determinação do teor dos fármacos nas formulações foi realizada pelo emprego da 

metodologia desenvolvida e validada por CLAE. As condições de análise utilizadas estão 

descritas na Tabela 10. 
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Tabela 10: Condições cromatográficas utilizadas na determinação do teor do clotrimazol e itraconazol. 

Condições de análise 

Coluna C18 (Fortis®; 150 x 4,6 mm; 5 µm) 

Fase móvel 
Acetonitrila/Tampão fosfato-salino (60:40) pH 8,0 - 

eluição isocrática 

Fluxo 1 mL/min 

Temperatura 25 oC 

Comprimento de onda 190 nm 

 

4.3.8.1 Preparação da amostra 

Foram pesados exatamente 1 g de microemulsão equivalente a 10 mg de clotrimazol e 

10 mg de itraconazol em um tubo para centrífuga. Este tubo foi aquecido em banho de água a 

50 oC durante 5 minutos, agitando ocasionalmente. Em seguida, foi deixado em uma rigorosa 

agitação até atingir a temperatura ambiente, e então, foi colocado em banho de gelo e metanol 

durante 15 minutos. Posteriormente, a amostra foi centrifugada a 5000 rpm por 10 minutos. Por 

último, foi realizada uma extração com clorofórmio e o solvente foi evaporado. A amostra foi 

diluída em fase móvel. 

 

4.3.9 Permeação e retenção cutânea ex vivo do clotrimazol e itraconazol da microemulsão 

empregando pele suína 

 

4.3.9.1 Preparo do tecido animal 

O tecido suíno (orelha) foi utilizado nos experimentos de permeação, pois é o tecido 

animal que mais se assemelha estruturalmente ao tecido humano (MEYER et al., 1978; 

CALABRESE, 1984; MONTEIRO-RIVIERE & RIVIERE, 1996; BARBERO & FRASCH, 

2009). Para a realização do ensaio de permeação não é necessária a aprovação do comitê de 

ética da instituição por se tratar de material biológico destinado ao consumo humano. Todos os 
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porcos empregados nesse experimento possuíam idade média de 6 meses e foram sacrificados 

em abatedouro devidamente fiscalizado pelo Ministério da Agricultura. O ensaio de permeação 

cutânea foi realizado no Laboratório de Desenvolvimento Galênico (LADEG) da Faculdade de 

Farmácia da UFRJ. 

As orelhas foram lavadas em água corrente, secas com papel absorvente e posicionadas 

sobre papel alumínio. Posteriormente, foi realizada uma incisão com bisturi cirúrgico para 

delimitação da área de pele íntegra, descartando-se as áreas com lesões, manchas ou arranhões 

(CARMO, 2011). 

Com auxílio de uma pinça anatômica e um bisturi, foi realizada a dissecação, 

extraindo-se a epiderme juntamente com a derme e descartando-se a hipoderme. Os pelos foram 

aparados com o auxílio de uma tesoura (Figura 19). As amostras de pele dissecadas foram 

cortadas em tamanhos padronizados que se adequassem à área de permeação de 0,6 cm² das 

células de difusão vertical. As amostras de tecidos suínos foram posicionadas sobre papel de 

filtro, seladas em papel alumínio e acondicionadas em freezer, onde foram mantidas por, no 

máximo, 3 meses (CARMO, 2011). 

 

 

Figura 19: Preparação das amostras de tecido animal para o estudo de permeação dérmica.  A- Dissecação do 

tecido suíno. B- Após dissecação (remoção dos vasos sanguíneos e do tecido adiposo). C- Amostras de pele 

cortadas em tamanhos padronizados de 1,54 cm2. Fonte: elaboração própria do autor. 
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4.3.9.2 Estudo de solubilidade do clotrimazol e itraconazol em meios receptores 

A solubilidade do clotrimazol e itraconazol foi determinada para escolha do meio 

receptor em tampão fosfato-salino (PBS), pH = 7,4 (na presença e ausência de Tween® 80), 

em água ultrapura e em diferentes soluções de 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina. As 

concentrações de ciclodextrina utilizadas foram: 1,0 % (p/v) em PBS; 2,0 % (p/v) em PBS; 5,0 

% (p/v) em PBS; e 10,0 % (p/v) em PBS. O meio receptor selecionado foi utilizado em etapas 

posteriores para o ensaio de permeação. A solução receptora deve permitir o estabelecimento 

de um fluxo dos fármacos neste sistema, sem atingir a saturação no meio, isto é, deve manter 

as condições sink. 

Para o teste de solubilidade foi adicionado um excesso dos fármacos, isto é, uma 

quantidade suficiente para a saturação da respectiva solução, caracterizada pelo depósito da 

fração não solubilizada no fundo do recipiente. O sistema foi deixado sob agitação por 24 horas. 

A suspensão obtida foi centrifugada (6000 rpm por 10 minutos), filtrada com o auxílio de filtro 

de seringa com membrana de polieterssulfona (0,22 µm). As soluções foram analisadas por 

CLAE (metodologia previamente desenvolvida e validada) para determinação da quantidade de 

insumo dissolvida. Posteriormente, foi calculada a solubilidade dos fármacos comparando-se 

com uma solução padrão de concentração conhecida. 

 

4.3.9.3 Ensaios de permeação 

Antes de iniciar o experimento de permeação, foi realizado um teste de interferência 

da pele suína com a formulação. A pele suína foi posicionada em Eppendorfs com 1 mL da 

solução receptora. A solução obtida foi analisada em CLAE usando a metodologia previamente 

desenvolvida. O cromatograma obtido foi analisado para avaliar-se o surgimento de algum pico 

referente à pele que possuísse o mesmo tempo de retenção dos picos referentes aos fármacos 

(CARMO, 2011). 

Os experimentos de permeação foram realizados utilizando células de difusão vertical 

do tipo Franz com 1,54 cm² de área de difusão, compartimento doador e receptor com 

capacidades aproximadas de 1 mL e 8 mL, respectivamente (Figura 20). O tecido biológico 

animal foi posicionado sobre o compartimento receptor, com o estrato córneo faceando o 

compartimento doador. Então, foram adicionados 8 mL da solução receptora, a qual foi 
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selecionada em um estudo prévio de solubilidade dos fármacos, no compartimento receptor. 

Para cada ensaio de permeação realizado, foram utilizadas seis células de Franz, cada uma 

contendo o tecido da orelha suína. As células de difusão foram submetidas a banho com 

temperatura controlada de 37 ºC ± 0,5 por banho termostatizado (FREITAS, 2005). As amostras 

(n=6) de microemulsão (1000 µL) foram acondicionadas no compartimento superior da célula 

de difusão sobre a membrana biológica da pele suína, com a derme direcionada para a solução 

receptora. 

Em intervalos de tempos pré-determinados (1,2,3,4,5 e 6 horas) foram recolhidas 

alíquotas do meio receptor e, simultaneamente, realizou-se a reposição do mesmo meio. Todas 

as amostras foram acondicionadas em frascos de vidro âmbar e analisadas por CLAE, utilizando 

a metodologia previamente desenvolvida e validada para determinação do teor de clotrimazol 

e itraconazol permeada.  

 

Figura 20: Estudo de permeação dérmica: A- Aspecto geral do equipamento no ensaio de permeação. Fonte: 

elaboração própria do autor. B- Ilustração esquemática indicando a constituição das células de difusão tipo 

Franz. Adaptado de Freitas, 2005. 

 

Após término de todo o ensaio de permeação, foi dado início aos testes de retenção 

cutânea. As amostras de pele foram removidas das células de difusão, lavadas com água 

destilada e secas com algodão. A região central da pele (Figura 21), parte que permaneceu em 

contato com a área de difusão (1,54 cm2) da célula, foi recortada. Posteriormente, foi removido 

o estrato córneo com auxílio de um bisturi cirúrgico. Logo, foram obtidas duas porções para 

cada amostra de pele: estrato córneo e, parte da epiderme junto com a derme. As porções foram 

transferidas separadamente para tubos falcon, e foram adicionados 2,0 mL de acetonitrila, 
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agitados em vórtex por 5 minutos e centrifugados. Em seguida, as amostras foram filtradas e 

submetidas à análise por CLAE.  

 

 

Figura 21: Amostra de pele após o ensaio de permeação. A área de difusão (1,54 cm2) marcada com a seta azul 

corresponde a região usada para a extração dos fármacos no ensaio de retenção cutânea. Fonte: elaboração 

própria do autor. 

 

4.3.9.4 Análise dos dados e aplicação dos modelos cinéticos 

A quantidade cumulativa do clotrimazol e itraconazol que permeou através das 

amostras de pele (Qt) no meio receptor foi calculada pela Equação 1, onde C é a concentração 

de cada fármaco no meio receptor em cada tempo de amostragem, Ci é a concentração dos 

fármacos nos intervalos anteriores e, Vr e Vs são os volumes do fluido receptor e a solução de 

amostragem, respectivamente. Os dados foram representados graficamente como quantidade 

acumulada de clotrimazol e itraconazol permeada por unidade de área (µg/cm2) ± desvio padrão 

em função do tempo (t). 

𝑄𝑡 = 𝑉𝑟 𝐶 +  ∑ 𝑉𝑠 𝐶𝑖

𝑡=1

𝑖=0

 

Equação 1: Quantidade cumulativa dos fármacos permeados. 

 

Os modelos cinéticos de ordem zero (Equação 2) e de primeira ordem (Equação 3), e 

o de Higuchi (pseudo-ordem zero) (Equação 4), foram aplicados nos perfis de liberação deste 

trabalho, para melhor entendimento e elucidação dos mecanismos de liberação dos fármacos 

(COSTA & LOBO, 2001). 

 

ÁREA DE DIFUSÃO: 1,54 cm2 
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𝑄𝑡 = 𝑄0 −  𝑘0𝑡 

Equação 2: Modelo cinético de ordem zero, onde Qt = quantidade de fármaco liberado no tempo t; Q0 = quantidade 

inicial do fármaco dissolvido na solução; e K0 = constante de liberação de ordem zero. 

𝑙𝑛𝑄𝑡 = 𝑙𝑛𝑄0 − 𝑘𝑓 𝑡 

Equação 3: Modelo cinético de primeira ordem, onde Qt = quantidade de fármaco liberado no tempo t; Q0 = 

quantidade inicial do fármaco na solução; e K1 = constante de liberação de primeira ordem. 

𝑄𝑡 =  𝑘𝐻 𝑡1/2 

Equação 4: Modelo cinético de Higuchi (pseudo-ordem zero), onde Qt = quantidade de fármaco liberado no tempo 

t; KH = constante de liberação de Higuchi. 

 

O modelo matemático selecionado, isto é, que melhor se ajustou à cinética de liberação 

foi escolhido a partir do coeficiente de correlação linear (r2) obtido em cada análise de regressão 

linear. Após o estabelecimento do modelo cinético, foram calculados os parâmetros de fluxo 

no estado estacionário (Jss) e o lag-time (ou tlag = tempo para atingir o fluxo de fármaco 

constante) a partir da porção linear da inclinação da curva usando regressão linear e da linha de 

extrapolação da reta para o eixo x (tempo), respectivamente.  

 

4.3.10 Teste de irritação dérmica 

Os estudos de irritação cutânea foram realizados com camundongos suíços, fêmeas 

adultas, com peso entre 23-28 g (CARVALHO et al., 2016; NYIGO et al., 2015). Os animais 

foram cedidos pelo Núcleo de Animais de Laboratório da UFF (NAL-UFF) e mantidos no 

biotério da Faculdade de Farmácia da UFF. Os camundongos foram mantidos em condições 

ambientais controladas: ciclo claro/escuro de 12 h e temperatura de 22 ± 2 °C. Os animais foram 

alojados em gaiolas de polipropileno com capacidade para até 4 camundongos/caixa, com água 

e alimento fornecidos à vontade. O experimento foi realizado de acordo com o descrito no 

protocolo aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal 

Fluminense (CEUA n. 8062250918, Anexo III). 

Os ensaios foram realizados em camundongos de acordo com metodologia descrita por 

Carvalho e colaboradores (2016). Todos os animais tiveram a região dorsal tricotomizada, local 
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do tratamento. Os camundongos foram divididos em 5 grupos (Figura 22), com 6 animais por 

grupo, a saber:  

- Controle: não recebeu nenhum tipo de tratamento. 

- Teste 1: aplicação tópica da microemulsão sem os princípios ativos (100 mg/kg). 

- Teste 2: aplicação tópica da microemulsão com os princípios ativos (10 mg/kg). 

- Teste 3: aplicação tópica da microemulsão com os princípios ativos (30 mg/kg). 

- Teste 4: aplicação tópica da microemulsão com os princípios ativos (100 mg/kg). 

 

Os animais receberam o tratamento uma vez ao dia durante 5 dias. Após 72 h, os animais 

foram eutanaziados por deslocamento cervical para futuros estudos, tais como, a avaliação 

microscópica e análise da concentração sérica do clotrimazol e itraconazol. Logo, o fragmento 

de pele do local onde foi administrado a microemulsão foi retirado para a avaliação histológica 

e o sangue foi coletado através da técnica de punção intracardíaca com seringa heparinizada e 

transferido para tubos Eppendorf. Cada amostra foi centrifugada por 10 minutos e velocidade 

de rotação de 4000 rpm.  A pele e o plasma obtido após a centrifugação foram armazenados em 

freezer na temperatura de -20ºC até o momento da análise. 

 

 

Figura 22: Aspecto da pele dos camundongos com a região tricotomizada e delimitada, local do tratamento. 

Cinco grupos de tratamento: controle (sem aplicação tópica); branco (aplicação tópica da microemulsão sem os 

princípios ativos; 10; 30 e 100 mg/kg (aplicação tópica da microemulsão com os princípios ativos). Fonte: 

elaboração própria do autor. 
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Os camundongos foram inspecionados diariamente para registro do aparecimento de 

irritação no local da aplicação da formulação. A escala hedônica foi adaptada de Nyigo e 

colaboradores (2015) conforme a Quadro 2. 

 

Quadro 2: Escala hedônica para avaliação de eritema e edema.  

Parâmetros avaliados individualmente 

(eritema e edema) 
Pontuação 

Ausência (0) 

0-4, valor mínimo é igual a zero e máximo 

é igual a 4 

Pouco perceptível (1) 

Bem definido (2) 

Moderado a grave (3) 

Grave com formação de escaras (4) 

Adaptado de Nyigo et al., 2015. 

 

4.3.11 Eficiência in vitro das microemulsões frente ao fungo S. brasiliensis  

As leveduras da cepa de referência S. brasiliensis CBS 133006 foram cultivadas por 7 

dias em caldo BHI, a 36 ºC, sob agitação orbital. Uma solução contendo 1x107 UFC/mL de 

leveduras foi preparada em 1 mL de tampão PBS. Um swab estéril foi mergulhado na solução 

contendo as leveduras e passado sobre superfícies de ágar BHI em placas de Petri de 9 cm de 

diâmetro. As placas foram armazenadas por aproximadamente 20 minutos, à temperatura 

ambiente, para secagem do líquido. Posteriormente, 10 µL das diferentes preparações foram 

adicionados na parte central das placas. As placas foram armazenadas por aproximadamente 40 

minutos, à temperatura ambiente, para secagem das alíquotas adicionadas. As amostras foram 

incubadas por 5 dias, a 35 ºC, em estufa úmida contendo 5 % de CO2. O diâmetro das zonas 

onde foi observada inibição do crescimento foi medido com auxílio de uma régua.  

 

4.3.12 Estudo de estabilidade  

As microemulsões foram submetidas ao estudo de estabilidade em condições forçadas 

de temperatura em câmara climática a 40 ºC ± 2 ºC e ao resfriamento em refrigerador a -5 ºC ± 

2 ºC (BRASIL, 2005). As amostras foram armazenadas em frascos de vidro âmbar neutro com 

batoque e analisadas no tempo zero e nos tempos, 30, 60 e 90 dias. Os parâmetros avaliados 
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foram: condutividade, pH, índice de refração e, teor dos fármacos, além de serem observadas 

as características sensoriais. 

 

4.3.12.1 Estudo de degradação do clotrimazol e itraconazol 

Foi realizada a síntese do produto (2-clorofenil)difenilmetanol, composto formado 

pela degradação do clotrimazol em meio ácido, já descrito na literatura científica (HÁJKOVÁ 

et al., 2007). Em um balão de fundo redondo, foi adicionado clotrimazol (50 mg; 0,14 mmol) e 

acetonitrila (10 mL), seguido da adição gota a gota de ácido clorídrico concentrado (500 µL). 

A mistura foi posicionada em um banho de óleo aquecido a 80 oC e mantida por agitação por 

2h. Em seguida, neutralizou-se a solução com uma solução saturada de bicarbonato de sódio, 

separou-se a camada orgânica e extraiu-se a fase aquosa com acetato de etila (3 x 15 mL). A 

fase orgânica foi seca com sulfato de sódio anidro e o solvente foi evaporado. Posteriormente, 

o produto foi purificado por cromatografia em coluna com gel de sílica utilizando como eluente 

uma solução de hexano e acetato de etila (7:3). O composto foi identificado por RMN e 

espectrometria de massas. 

Foi realizada a síntese do produto (2-clorofenil)difenilmetanol, a partir de uma 

degradação forçada do clotrimazol na presença do itraconazol e álcool benzílico, excipiente de 

maior concentração na microemulsão. Esta síntese foi realizada com o intuito comparativo com 

o produto de degradação já relatado na literatura científica (HÁJKOVÁ et al., 2007).  Em um 

balão de fundo redondo, foi adicionado clotrimazol (1g; 2,9 mmol) e itraconazol (1 g, 1,4 mmol) 

a uma mistura de álcool benzílico (5 mL) e acetonitrila (5 mL). A mistura foi mantida por 

agitação durante 24h a 50 oC. Em seguida, a fase orgânica foi separada e a fase aquosa foi 

extraída com acetato de etila (3 x 15 mL). A fase orgânica foi seca com sulfato de sódio anidro 

e o solvente foi evaporado.  Após a evaporação do solvente, o produto foi purificado utilizando 

uma cromatografia em coluna com gel de sílica utilizando como eluente uma solução de hexano 

e acetato de etila (7:3). O composto foi identificado apenas por espectrometria de massas devido 

ao baixo rendimento.  

 



80 
 

 
 

4.3.12.2 Análise por espectrometria de massas 

As análises foram realizadas no Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Foi usado um espectrômetro de massa Q-TOF (Bruker, modelo 

Compact) com fonte de ionização por eletrospray (ESI), híbrido com um quadrupolo e um 

analisador de massas por tempo de vôo (TOF) com alta resolução no modo positivo. As 

condições usadas foram: capilar de 3000 V, cone de 40 V e varredura variando na faixa de 80-

1000 m/z. As amostras foram diluídas em metanol para uma concentração final de 200 µg/mL 

e introduzidas no equipamento por injeção direta. 

 

4.3.13 Análise estatística 

Os resultados dos ensaios foram submetidos ao teste estatístico ANOVA – Post test: 

Tukey. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software Origin® Pro Software 

9.0 (Origin Lab, USA). Os dados experimentais foram expressos como a média ± desvio padrão 

(DP), e um valor de p<0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 EXTRAÇÃO DO ITRACONAZOL 

A extração do itraconazol dos pellets comerciais foi realizada por um estudo da 

eficiência extrativa dos processos de extração a quente feitos em Soxhlet e por sonicação em 

banho ultrassom. Os resultados em termos de rendimento em peso estão apresentados na Tabela 

11. 

 

Tabela 11: Rendimento em peso do itraconazol obtido dos pellets pelos métodos de extração em Soxhlet e por 

ultrassom. 

Rendimento de itraconazol nas extrações (% p/p) 

Soxhlet DP (*) Ultrassom DP (*) 

31,84 0,13 96,03 0,011 

DP = desvio padrão 

 

A extração do itraconazol utilizando o banho de ultrassom apresentou melhor 

rendimento em massa (96,03 % p/p) em comparação ao método a quente utilizando o Soxhlet. 

As amostras foram extraídas em triplicata e obtiveram um desvio padrão menor que 1 %. O 

processo de extração no banho de ultrassom decorre de ondas ultrassônicas. Estas são 

transmitidas através de um líquido (usualmente a água) e causam mudanças físicas e químicas, 

pois produzem cavitação e micro fluxos nos líquidos, aquecimento, promovendo a ruptura nos 

sólidos (pellets) e instabilidade na superfície da interface de sistemas líquido-líquido e líquido-

gás (ADEWUYI, 2001; BARBOZA & SERRA, 1992). 

 

5.2 PURIFICAÇÃO DO ITRACONAZOL 

A recristalização do itraconazol, foi obtido um rendimento final de 73,65 % p/p com 

um desvio padrão menor que 3 %. A purificação foi realizada em triplicata. A solubilidade do 

itraconazol em diferentes solventes é apresentada na Tabela 12. Neste experimento, não foi 

calculado o coeficiente de solubilidade, ou seja, a amostra foi classificada como solúvel ou 
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insolúvel. O solvente selecionado foi uma mistura constituída de éter de petróleo e 

diclorometano na proporção 9:1 (v/v), respectivamente. 

Tabela 12: Avaliação da solubilidade do itraconazol em diferentes solventes e misturas. 

Solventes e mistura 
Solubilidade em solução aquosa 

Aquecimento Temperatura ambiente 

Etanol Insolúvel Insolúvel 

Acetato de etila Insolúvel Insolúvel 

Clorofórmio e metanol (9:1 v/v) Insolúvel Insolúvel 

Hexano e diclorometano (9:1 v/v) Insolúvel Insolúvel 

Éter de petróleo e diclorometano (9:1 v/v) Solúvel Insolúvel 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DOS FÁRMACOS 

 

5.3.1 Ressonância Magnética Nuclear 

A identificação do itraconazol e a confirmação da sua pureza após os processos de 

extração e recristalização do fármaco foi feita pela análise do espectro de RMN de 1H. 

Examinando-se os espectros completos e expandidos da amostra obtida por recristalização 

(Figura 23) com o seu padrão analítico (Figura 24),  foi observada a correspondência dos sinais 

dos espectros do itraconazol purificado e do padrão analítico, indicando a viabilidade do método 

de extração e purificação do fármaco dos pellets comerciais. A região alifática do espectro de 

RMN de 1H apresenta dois sinais características de um grupamento metila, um tripleto e um 

dubleto, cada um integrado corresponde a três prótons em 0,90 e 1,38 ppm, respectivamente. 

Um dubleto de multipletos está presente em 1,61-1,85 ppm, integrados correspondem a dois 

prótons de um grupo metileno. Outro conjunto de dubleto de multipletos em 3,23-3,24 e 3,35-

3,36 ppm, que integrados corresponde a quatro prótons, são atribuídos a uma posição típica da 

porção piperazina da estrutura. Um multipleto em 3,82-3,85 ppm, que integrado corresponde a 

dois prótons, além de um multipleto em 3,84-3,90 ppm e outro em 4,27-4,36 ppm, que 

integrados correspondem dois prótons e um próton, respectivamente representam os prótons do 

anel heterocíclico de dioxolano. Um multipleto em 4,20-4,36 ppm, que corresponde a um 

próton. A ponte de metileno ligando o triazol e os heterocíclicos de dioxolano está em 4,78-

4,82 ppm corresponde a dois prótons. A porção aromática é observada em 6,73-6,87 e 6,93-
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7,39 ppm, onde cada região integrada corresponde a 4 prótons. Dois multipletos em 7,17-7,19 

e 7,39-7,40 ppm e um dubleto em 7,41-7,61 ppm correspondem a um próton do anel fenil 

trissubstituído. Os três singletos a 7,62; 7,89 e 8,20 ppm são relativos aos prótons do anel 

triazol. 
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Figura 23: Espectro de RMN de 1H (400,00 MHz, CDCl3) do itraconazol extraído e purificado a partir dos pellets comerciais. 
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Figura 24: Espectro de RMN de 1H (400,00 MHz, CDCl3) do itraconazol padrão analítico. 

 

O clotrimazol comercial é um fármaco muito peculiar, pois tem um carbono 

quaternário substituído por três anéis benzênicos e um anel heterocíclico imidazólico. Como 

não possui hidrogênios alifáticos, o seu espectro de RMN de 1H só apresenta sinais na região 

aromática. Comparando-se os espectros do clotrimazol comercial (Figura 25) com o seu padrão 

analítico (Figura 26) em clorofórmio deuterado, foi possível observar similaridade em termos 

de sinais e multiplicidades. O espectro de RMN de 1H apresenta três tripletos em 6,75; 7,0; e 

7,4 ppm correspondente a um próton no anel imidazólico.  Os sinais entre 6,95 e 7,40 ppm, 

multipletos, são relativos aos outros prótons pertencentes aos três anéis benzênicos.  
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Figura 25: Espectro de RMN de 1H (400,00 MHz, CDCl3) do clotrimazol comercial: (A) aspecto geral; (B) Expansão na região entre 6,5 e 8,0 ppm. As setas indicam 

os tripletos correspondente aos prótons do anel imidazólico. 
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Figura 26: Espectro de RMN de 1H (400,00 MHz, CDCl3) do clotrimazol padrão analítico. 

 

5.3.2 Análise por infravermelho 

O espectro na região do infravermelho (IV) obtido para o itraconazol extraído e 

purificado dos pellets comerciais está apresentado na Figura 27. Foi possível identificar bandas 

características da substância 3130, 3068, 2964, 2823, 1698, 1585, 1551, 1510, 1451, 1381, 

1228, 1184, 1139, 1043, 976, 944, 824, 736 cm-1 (BRITTAIN, 2009). As principais bandas de 

absorção são dadas na Tabela 13. Foi possível observar a correspondência dos sinais dos 

espectros de IV do itraconazol comercial e do padrão analítico (Figura 28). A espectroscopia 

na região do IV é uma técnica complementar, muito utilizada para auxiliar na elucidação das 

estruturas químicas de compostos orgânico. Sendo assim, ao analisar o espectro de IV em 

associação com o espectro de RMN, foi possível confirmar a viabilidade do método de extração 

e purificação do itraconazol dos pellets comerciais.  

 

 



88 
 

 
 

Tabela 13: Principais bandas de absorção do espectro de infravermelho observadas para o itraconazol extraído e 

purificado de pellets comerciais. 

Frequência (cm-1) Atribuições 

3130; 3068 Estiramento C-H aromático 

2964; 2823 Estiramento C-H alifático 

1698 Estiramento C=O 

1585; 1551 Estiramento C=N 

1510; 1451; 1381 Estiramento C=C aromático 

1228; 1184; 1139 Estiramento C-O e C-N 

1043 Estiramento C-Cl aromático 

976; 944; 824; 736 Ligação C-H aromática fora do plano 

 

 

 

Figura 27: Espectro de IV do itraconazol extraído e purificado dos pellets comerciais. As setas indicam as 

principais bandas de absorção encontradas. 
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Figura 28: Espectro de IV do itraconazol padrão analítico. As setas indicam as principais bandas de absorção 

encontradas. 

 

O espectro de infravermelho do clotrimazol relativo à amostra comercial (Figura 29) 

e ao padrão analítico (Figura 30) exibem os principais sinais de absorção em 3065 cm-1 

(vibrações de estiramento para as ligações C-H aromático), 1585 cm-1 (vibrações de estiramento 

para a ligação C=N e C=C), 1510 e 1450 cm-1 (vibrações de estiramento para as ligações C=C 

e C=N ) e 1082 e 1039 cm-1 (vibrações de estiramento para as ligações C-N). As principais 

bandas de absorção são dadas na Tabela 14. 

Tabela 14: Principais bandas de absorção observadas no clotrimazol comercial. 

Frequência (cm-1) Atribuições 

3065 Estiramento C-H aromático 

1585 Estiramento C=C, C=N aromático 

1510; 1450 Estiramento C=C, C=N aromático 

1082; 1039 Estiramento C-N 

770; 760; 750 Ligação C-H aromática fora do plano 

720; 700; 680 Ligação C-H aromática fora do plano 



90 
 

 
 

 

Figura 29: Espectro de IV do clotrimazol comercial. As setas indicam as principais bandas de absorção 

encontradas. 

 

Figura 30: Espectro de IV do clotrimazol padrão analítico. As setas indicam as principais bandas de absorção 

encontradas. 
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5.4 ESTUDO DE COMPATIBILIDADE CLOTRIMAZOL/ITRACONAZOL 

As interações entre os componentes de uma formulação farmacêutica podem ser de 

natureza física ou química, podendo afetar a estabilidade e biodisponibilidade do produto final, 

comprometendo a eficácia terapêutica e a segurança devido à formação de produtos de 

degradação ativos ou redução da potência dos fármacos. Portanto, é fundamental o 

conhecimento, principalmente dos princípios ativos, para o delineamento do desenvolvimento 

de uma forma farmacêutica robusta (DOUSA et al., 2011; SOARES-SOBRINHO et al., 2011). 

 

5.4.1 Análise por calorimetria exploratória diferencial 

A DSC é uma técnica termoanalítica comumente utilizada para identificar possíveis 

interações entre fármaco/fármaco e/ou fármaco/excipiente, além de ser utilizada na 

caracterização térmica, avaliação de pureza dos fármacos e identificação de polimorfismo. 

Nesse estudo foi utilizada em conjunto com as técnicas de TG e DRX com o propósito de avaliar 

a compatibilidade entre o clotrimazol e itraconazol (YOSHIDA et al., 2011).  

A técnica analítica foi realizada a partir de misturas físicas na proporção em massa de 

1:1 de itraconazol e clotrimazol. Essas proporções foram selecionadas tendo por base os 

resultados da associação do clotrimazol e itraconazol usados na avaliação da atividade biológica 

in vitro frente o fungo S. brasiliensis (ROZENTAL et al., 2017). Além disso, esta condição 

permite maximizar a possibilidade de se observar qualquer interação química (MORA et al., 

2006).  

As curvas de DSC do clotrimazol, itraconazol e das misturas físicas, apresentadas na 

Figura 31, mostraram a presença dos mesmos eventos térmicos, que são associados à fusão, um 

processo endotérmico, isto é, que absorve energia e, portanto, ocorre quando há um aumento 

na temperatura. Na curva de DSC do itraconazol foi observado um pico em 167,71 °C, Tonset 

igual a 158,48 °C, Tendset igual a 175,03 °C e calor de fusão de -31,48 J.g-1. Já na curva de DSC 

do clotrimazol foi observado um pico em 146,66 °C, Tonset igual a 136,81 °C, Tendset igual a 

153,12 °C e calor de fusão de -41,62 J.g-1. Em contrapartida, na mistura física foi observada 

apenas um pico endotérmico, iniciando em 127,4 °C (Tonset) e terminando em 149,89 °C (Tendset) 

com pico em 137,3 °C e calor de fusão de -25,35 J.g-1, sugerindo uma possível interação entre 

os fármacos.  
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Através da análise de DSC, é possível observar os efeitos de calor associados com 

alterações físicas ou químicas das amostras, possibilitando observar diversos eventos tais como 

mudança de estado físico, oxidação, estabilidade e degradação. As evidências de 

incompatibilidades são dadas através da análise da curva e se apresentam principalmente como 

aparecimento, mudanças ou desaparecimento de picos (CHADA et al., 2014). Além disso, nas 

misturas físicas binárias homogêneas na proporção em massa de 1:1, que não apresente 

qualquer tipo de interação, os valores iniciais das temperaturas (Tonset) referentes aos eventos 

de fusão ou de decomposição térmica não devem sofrer alteração em comparação às substâncias 

avaliadas isoladamente (CIDES et al., 2006; STULZER et al., 2008). 

As mudanças observadas no perfil termoanalítico na mistura binária na curva de DSC, 

o aparecimento de um único pico endotérmico de fusão da amostra, resultado demonstrado 

pelos valores de Tonset, Tpico e entalpia, não indicam necessariamente a incompatibilidade entre 

os dois fármacos, podendo ser apenas uma forte interação entre ambos em função do 

aquecimento.  Portanto, tanto para os resultados obtidos por DSC quanto para TG, muitas vezes 

é necessária uma análise em conjunto com outras técnicas físico-químicas e analíticas, tais 

como, DRX e CLAE, para a obtenção de resultados confiáveis e conclusivos (STULZER et al., 

2008). Todavia, é importante ressaltar que nesta análise as amostras são submetidas às altas 

temperaturas e, não são condizentes com o processo de produção de medicamentos até o 

momento da sua administração pelos pacientes (BHARATE et al, 2010).  
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Figura 31: Perfil da análise de DSC do itraconazol, clotrimazol, mistura binária de clotrimazol/ itraconazol 

(1:1). 

 

5.4.2 Análise por termogravimetria 

A TG é a técnica termoanalítica em que a variação de massa (perda ou ganho) do 

material é determinada em função da temperatura e/ou tempo, à medida que a amostra é 

submetida a uma programação previamente controlada de temperatura. Dessa forma, é possível 

a obtenção de dados que podem ser utilizados para fins quantitativos. Diferentemente da análise 

por DSC, as curvas TG só apresentam eventos térmicos cuja a variação de massa esteja 

envolvida e, portanto, permite a determinação e avaliação da estabilidade térmica do material 

(WENDLANDT, 1986). 

Outro dado importante obtido pela curva TG é a termogravimetria derivada (DTG), 

que expressa a derivada primeira da variação de massa (m) ao longo do tempo (dm/dt) e/ou 

temperatura (dm/dT), capaz de facilitar o entendimento e aumentar a precisão e exatidão da 

medida. A partir da curva DTG é possível obter facilmente a variação de massa, dada pela área 

do pico sob a curva. Também é possível observar o ponto de maior intensidade em cada uma 

das inflexões da curva DTG, o qual corresponde a temperatura (Tpico) em que a reação está 

ocorrendo mais rapidamente. Já a análise térmica diferencial (DTA) é uma técnica em que a 

diferença de temperatura entre uma substância e um material de referência é medida, quando 
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ambos são submetidos a tratamentos térmicos idênticos, previamente controlados 

(IONASHIRO & GIOLITO, 1980). 

A avaliação da curva TG/DTG (Figura 32) indicou que decomposição térmica do 

itraconazol se inicia em 213,43 °C (Tonset) e termina em 348,4 °C (Tendset), com taxa máxima 

em 295,3 °C (Tpico), isto é, a temperatura em que a massa está mudando mais rapidamente 

(13,51 %/min). Dessa forma conclui-se que o itraconazol é termicamente estável até 213,43 °C. 

Esta primeira etapa de perda de massa corresponde a 87 % do peso total. Entre 133,43 oC e 

158,43 oC a curva TG não apresentou perda de massa, mas a partir da curva DTA foi observado 

um evento endotérmico com Tonset = 133,43 oC e Tpico = 148,43 oC, o qual corresponde 

aproximadamente a faixa de fusão do itraconazol. Também foi observado a presença de um 

processo exotérmico, indicativo de degradação oxidativa de composto orgânico com Tonset = 

325,93 oC. 

Figura 32: Perfil da análise de TG do itraconazol. 

 

O perfil TG/DTG do clotrimazol está apresentado na Figura 33. A curva TG indicou 

que o clotrimazol é termicamente estável até 340 oC. A maior taxa de perda de massa ocorreu 

com Tpico = 388,58 oC (23,06 %/min), com 60 % da perda do peso total. Entre 158,58 e 176,07 

oC, a curva TG não indicou perda de massa significativa, mas a partir da curva DTA foi 
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observado um evento endotérmico nesta faixa de temperatura, o qual corresponde 

aproximadamente ao ponto de fusão do clotrimazol. 

Figura 33: Perfil da análise de TG do clotrimazol. 

 

A Figura 34 representa o perfil TG/DTG e DTA da mistura binária de clotrimazol e 

itraconazol. A partir das curvas TG/DTG foi possível destacar duas etapas de decomposição, 

que apresentaram uma pequena variação nos valores de Tpico, onde ocorre a maior taxa de perda 

de massa, indicando uma pequena modificação do perfil termoanalítico do itraconazol e do 

clotrimazol. A temperatura inicial (Tonset) da principal etapa de decomposição da mistura na 

curva TG/DTG diminuiu 7,95 e 31,9 oC em comparação com o de itraconazol e clotrimazol 

isolados, respectivamente. Além disso, todos os outros picos nas curvas individuais foram 

substituídos por um único pico endotérmico na curva DTA para a mistura binária, com Tonset = 

130,47 oC e Tendset = 160,48 oC. Essas alterações, embora pequenas, em conjunto com a análise 

de DSC, sugerem alguma interação entre clotrimazol e itraconazol. 
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Figura 34: Perfil da análise de TG da mistura binária (1:1) itraconazol/clotrimazol. 

 

5.4.3 Análise por difração de raios X 

As análises de difração de raios X (DRX) foram realizadas com o objetivo de explorar 

ainda mais a possibilidade de interações entre os princípios ativos. A difração é o resultado da 

interferência de raios X refletidos por uma família de planos cristalinos. A técnica consiste na 

incidência da radiação e na detecção dos fótons difratados. Logo, o difratograma é um gráfico 

que representa a intensidade versus o ângulo de difração (2ɵ). Adicionalmente às técnicas de 

análises térmica, as informações obtidas a partir do DRX são suplementares. Esta técnica 

analisa a amostra na forma in natura, sem variação de temperatura e umidade, sendo capaz de 

identificar interações que causam modificação na estrutura cristalina ou amorfa das substâncias 

(CULLITY, 1980; NEWMAN & BYRN, 2003). 

O difratograma do clotrimazol, itraconazol e mistura binária (1:1) é apresentado na 

Figura 35. Foi possível observar que o difratograma da mistura binária continha praticamente 

todos os picos pertencentes ao clotrimazol e itraconazol, sem deslocamento acentuado dos picos 

observados. Além disso, é importante ressaltar que não foi possível notar o surgimento de novos 

picos, portanto, se houver interação entre os fármacos, provavelmente não é forte o suficiente 

para ocorrer no estado sólido.  
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Figura 35: Difratogramas do clotrimazol, itraconazol e mistura binária (1:1) itraconazol/clotrimazol. 

 

5.4.4 Análise por espectroscopia no infravermelho 

A Figura 36 mostra os espectros IV do clotrimazol, itraconazol e mistura binária (1:1). 

O resultado da espectroscopia IV da mistura binária (1:1) indicou bandas características 

observadas nos ativos isolados, corroborando os resultados das análises de DRX, ou seja, não 

foi verificado incompatibilidade entre o clotrimazol e itraconazol. Pani e colaboradores (2012) 

analisaram a compatibilidade do fármaco nateglinida com o excipiente estearato de magnésio 

utilizando técnicas de análises térmica, DRX e IV. Da mesma forma, os autores verificaram 

uma interação entre a nateglinida e o estearato de magnésio por DSC e TG, entretanto, não foi 

observada interação no DRX e por espectroscopia de IV. Foi concluído que não foi possível 

ocorrer interação no estado sólido, sendo necessário a utilização de técnicas complementares.  

Dessa forma, para um estudo mais crítico, procedeu-se o desenvolvimento e validação 

de um método de HPLC para a detecção simultânea do clotrimazol e itraconazol, como forma 

de rastreio de sinais de incompatibilidade entre os fármacos. Adicionalmente, esse método será 

aplicado para a quantificação dos fármacos na ME desenvolvida, para o estudo de estabilidade 

e nos ensaios de permeação ex vivo. 
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Figura 36: Espectro de IV do clotrimazol, itraconazol e mistura binária (1:1) itraconazol/clotrimazol. 

 

5.5 DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DA SEPARAÇÃO DO CLOTRIMAZOL 

E ITRACONAZOL POR CLAE 

A validação da metodologia analítica por CLAE-UV foi conduzida segundo a 

Resolução da ANVISA RE no 166/2017 (BRASIL, 2017), a qual determina que os parâmetros 

especificidade, linearidade, intervalo, limite de detecção, limite de quantificação, precisão 

intracorrida (repetibilidade), precisão intercorrida (precisão intermediária), exatidão e robustez 

devem ser analisados. 

A seletividade ou especificidade é a primeira etapa no desenvolvimento e validação de 

um método analítico. Para a obtenção de uma metodologia confiável para a quantificação dos 

fármacos na formulação, foi utilizada como matriz (branco) a fase móvel do método. Para 

conseguir a separação efetiva dos fármacos foram testados três tipos de coluna, C-18, RP-8 e 

fenil-hexil. Também foram testados diferentes métodos, variando a proporção da fase orgânica 

(v/v), pH, além da comparação entre métodos isocrático e gradiente. A condição selecionada 
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utiliza uma coluna C-18, com fase móvel composta de acetonitrila e tampão PBS na proporção 

(v/v) 60:40, respectivamente, em pH 8, obtendo-se uma boa resolução com um tempo de corrida 

9,1 minutos para o clotrimazol e 10,9 minutos para o itraconazol (Figuras 37 e 38). O método 

se mostrou seletivo, já que o cromatograma da fase móvel não mostrou nenhum pico 

interferente no tempo de retenção dos fármacos. 

 

 

Figura 37: Cromatograma da amostra branco (fase móvel) para a avaliação da seletividade do método por 

CLAE-UV. 

 

 

Figura 38: Cromatograma dos fármacos clotrimazol (tempo = 9,1 minutos) e itraconazol (tempo = 10,9 

minutos) em fase móvel para a avaliação da seletividade do método por CLAE-UV. 
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A determinação da curva analítica dos fármacos foi realizada empregando a equação 

da reta (𝑦 = 𝑏𝑥 + 𝑎), o coeficiente de correlação linear (r), precisão e exatidão. O método foi 

linear de 5 a 200 µg/mL para o clotrimazol e de 5 a 160 µg/mL para o itraconazol partindo de 

uma solução padrão de 200 µg/mL, com coeficiente de correlação de 0,9988 para o clotrimazol 

(Figura 39 e Tabela 15) e 0,9999 para o itraconazol (Figura 40 e Tabela 16), o qual foi realizado 

em triplicata. A linearidade do método está descrita na Tabela 17. 

 

Figura 39: Curva analítica do clotrimazol em fase móvel com dados obtidos por CLAE-UV. 

 

Tabela 15: Parâmetros da curva padrão do clotrimazol obtida em CLAE-UV (Figura 39). 

Curva 
Inclinação da 

curva (a) 
Intercepto com o eixo y (b) Coeficiente de correlação (r) 

1 232550,0818 -248881,45 0,998900673 

2 233972,1227 -320411,745 0,999128378 

3 234421,177 -366826,5947 0,998398658 

Média 233647,7939 -312039,9299 0,998835528 

DP 976,8015153 59416,57811 0,000373354 

 

y = 233.647,7939x - 312.039,9299
R² = 0,9988
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Figura 40: Curva analítica do itraconazol em fase móvel com dados obtidos por CLAE-UV. 

 

Tabela 16: Parâmetros da curva padrão do itraconazol obtida em CLAE-UV (Figura 40). 

Curva 
Inclinação da 

curva (a) 
Intercepto com o eixo y (b) Coeficiente de correlação (r) 

1 89877,3113 -54358,67662 0,999988908 

2 90759,2037 -100048,5274 0,999910357 

3 89203,5538 -85582,40796 0,999891542 

Média 89946,6896 -79996,53731 0,999958401 

DP 780,1420761 23351,48986 0,000051654 

 

O coeficiente de correlação permite estimar a qualidade da curva analítica obtida, visto 

que quanto mais próximo o seu valor de 1, menor é a dispersão do conjunto de pontos 

experimentais e, portanto, menor é a incerteza dos coeficientes de regressão estimados (CHUI 

et al., 2001). 
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Tabela 17: Valores referentes à linearidade do método de separação das misturas clotrimazol/itraconazol por 

CLAE-UV com suas respectivas médias, precisão e exatidão. 

Concentração 

(µg/mL) 

Clotrimazol Itraconazol 

Média 

(µg/mL) 

Exatidão 

(%) 

Precisão 

(%) 

Média 

(µg/mL) 

Exatidão 

(%) 

Precisão 

(%) 

5 4,883 97,7 0,20 5,593 111,9 0,86 

10 9,292 92,9 0,57 10,115 101,2 0,91 

20 19,233 96,2 0,40 20,029 100,1 0,58 

40 38,927 97,3 0,01 39,621 99,1 1,12 

80 77,731 97,2 1,08 79,154 98,9 1,81 

160 151,888 94,9 0,71 160,488 100,3 0,82 

200 204,631 102,3 0,65 ----- ----- ----- 

 

Para a avaliação da repetibilidade e a precisão intermediária (precisão intra-corrida e 

a precisão inter-corrida, respectivamente), a exatidão e a precisão foram avaliadas, em três 

determinações diferentes contemplando o intervalo linear da curva analítica, isto é, três 

concentrações em triplicata (Tabelas 18 e 19): baixa (7 µg/mL - clotrimazol e itraconazol), 

média (15 µg/mL - clotrimazol; 70 µg/mL - itraconazol) e alta (120 µg/mL - clotrimazol; 150 

µg/mL - itraconazol). 

A análise de repetibilidade avalia a concordância entre os resultados no mesmo dia da 

análise utilizando o mesmo método, no mesmo laboratório, com a mesma instrumentação sem 

mudar o analista. A análise é feita em triplicata. A precisão intermediária avalia os resultados 

em dias diferentes, podendo variar o analista e/ou instrumentação (CHUI et al., 2001).  

A análise de precisão avalia a proximidade entre diversas medidas efetuadas na mesma 

amostra. Comumente, é expressa como desvio padrão, variância ou coeficiente de variação. 

Neste trabalho foi utilizado o coeficiente de variação para determinar a precisão, dado pela 

Equação 5, onde s é o desvio padrão da série de medições e CM é a concentração média 

determinada. 

𝐶𝑉 (%) =
𝑠

𝐶𝑀
 

Equação 5: Coeficiente de variação. 
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Tabela 18: Valores referentes à repetibilidade e à precisão intermediária (média da concentração em µg/mL e 

exatidão %) do método analítico em CLAE-UV para o clotrimazol. 

Controles 

(µg/mL) 

Intra-dia 

(repetibilidade) 

Inter-dia 

(precisão intermediária) 

Concentração 

(µg/mL) 

Exatidão 

(%) 

Precisão 

(%) 

Concentração 

(µg/mL) 

Exatidão 

(%) 

Precisão 

(%) 

7 6,818 97,4 0,47 6,865 98,07 2,35 

15 14,510 96,7 1,18 14,075 93,83 0,95 

120 116,679 97,2 0,28 121,108 100,92 0,28 

 

Tabela 19: Valores referentes à repetibilidade e precisão intermediária (média da concentração em µg/mL e 

exatidão %) do método analítico em CLAE-UV para o itraconazol. 

Controles 

(µg/mL) 

Intra-dia 

(repetibilidade) 

Inter-dia 

(precisão intermediária) 

Concentração 

(µg/mL) 

Exatidão 

(%) 

Precisão 

(%) 

Concentração 

(µg/mL) 

Exatidão 

(%) 

Precisão 

(%) 

7 7,206 102,9 1,48 7,305 104,35 1,20 

70 70,809 101,2 1,16 70,374 100,53 2,40 

150 152,745 101,8 0,84 160,98 100,61 1,59 

 

O desvio padrão relativo para repetibilidade e precisão intermediária indicou que a 

precisão e exatidão do método foram satisfatórias. 

O limite de detecção de um método analítico é a menor quantidade do analito presente 

em uma amostra que pode ser detectado de forma confiável, não necessariamente quantificado, 

conforme as condições estabelecidas. O limite de quantificação é a menor quantidade do analito 
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em uma amostra que pode ser determinado com precisão e exatidão aceitáveis (BRASIL, 2017). 

Os valores estimados foram obtidos a partir dos dados provenientes da análise de regressão 

linear da curva analítica. Os limites de detecção e quantificação para o método cromatográfico 

do clotrimazol foram de 0,84 e 2,54 µg/mL. Enquanto que para o itraconazol os limites de 

detecção e quantificação foram de 0,86 e 2,60 µg/mL. 

A avaliação da robustez de um método indica a sensibilidade que este apresenta frente 

às variações de parâmetros tais como a concentração do solvente orgânico, pH, programação 

de temperatura, troca de coluna entre outros. Estas mudanças introduzidas avaliam as alterações 

que podem acontecer quando o método é transferido de equipamento, de laboratório ou até 

mesmo, de analista (RIBANI et al., 2004). Neste trabalho, foi realizada uma troca de coluna 

C18 da marca Fortis®; (150 x 4,6 mm; 5 µm) para uma coluna C18 da marca Agilent (150 x 

4,6 mm; 5 µm) e na proporção da fase móvel para 70:30, acetonitrila e tampão PBS 

respectivamente, resultando em um procedimento simples e confiável para a avaliação da 

robustez (Figura 41). 

 

Figura 41: Cromatograma da mistura clotrimazol (tempo = 8 minutos) e itraconazol (tempo = 10,7 minutos) em 

fase móvel para a avaliação da robustez do método por CLAE-UV. 

 

Os resultados da validação demonstraram que a metodologia de quantificação foi 

linear, seletiva, precisa, exata e robusta, sendo considerada adequada e eficaz para a 

quantificação de clotrimazol e itraconazol nas microemulsões desenvolvidas. Além disso, não 

foi observada a presença de novos picos que indicassem a interação entre os fármacos. 
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5.6 PREPARO DAS MICROEMULSÕES 

 

5.6.1 Seleção dos componentes 

As formulações-base, isto é, sem a incorporação do fármaco, foram planejadas usando 

como referência os trabalhos de Carvalho e colaboradores (2016), Sintov (2015), Heuschkel e 

colaboradores (2007) e Nandi e colaboradores (2003) no que se refere às proporções e 

componentes utilizados por estes pesquisadores. Além disso, foram selecionados outros 

componentes para o desenvolvimento das microemulsões. O critério de seleção foi a 

aplicabilidade em sistemas de liberação de fármaco e o baixo potencial de toxidez.  

A escolha dos tensoativos e da fase oleosa é essencial no desenvolvimento de uma 

microemulsão, pois estes dois grupos de componentes influenciam na formação do sistema, no 

tamanho de gotícula e na solubilidade do fármaco (NORNOO et al., 2009).   

A utilização do álcool benzílico como excipiente da fase oleosa em sistemas 

microemulsionados já é descrito na literatura científica e em patentes, sendo também utilizado 

como conservante em cosméticos, alimentos e uma variedade de formulações farmacêuticas 

por apresentar propriedades bactericida e antifúngica (TROTA et al., 1997; EP1270007; 

KR0013248). No organismo o álcool benzílico é convertido em ácido benzoico, que por sua 

vez, é metabolizado no fígado através da conjugação com a glicina para formar o ácido hipúrico, 

que é excretado na urina (ROWE et al., 2006).  

Alternativamente, foi avaliada a aplicação de 2-pirrolidona como excipiente da fase 

oleosa das microemulsões. A 2-pirrolidona é utilizada em diversos estudos de formulação 

farmacêutica de fármacos tais como lidocaína (LEE et al., 2005), insulina (YERRAMSETTY 

et al., 2010) e estradiol (FUJII et al., 2006). Além disso, é relatado o seu uso em sistemas 

nanoestruturados de liberação transdérmica de cloridrato de granisetron (ZHENG et al., 2010). 

Todos os tensoativos empregados são classificados como tensoativos não iônicos, os 

quais apresentam um perfil menos tóxico quando comparados aos tensoativos catiônicos, 

aniônicos e anfóteros. Os tensoativos podem causar danos às membranas biológicas e, 

consequentemente, a perda da integridade celular. Os parâmetros utilizados para a avaliação da 

toxicidade são irritação à pele e aos olhos e dose letal via oral (DL50) (WARISNOICHAROEN 

et al., 2003). Foi avaliada a eficiência dos polissorbatos na formação de microemulsões com os 

componentes propostos para a fase oleosa. Ao final do desenvolvimento das microemulsões, 
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que são o foco de estudo deste trabalho foi realizada a avaliação do potencial de irritação 

cutânea das preparações obtidas.  

O propilenoglicol e o dietilenoglicol monoetil éter (Transcutol®) foram utilizados 

como tensoativos e cossolventes. Por serem álcoois de cadeia curta e média, respectivamente, 

estas substâncias encontram-se em condições de aumentar a capacidade de solubilização das 

microemulsões ao se combinarem com surfactantes (HEUSCHKEL et al., 2008). Dessa forma, 

sua utilização em proporções mais elevadas faz com que estes atuem com dupla função, de 

tensoativos e cossolventes. Além disso, o Transcutol® é um importante promotor de permeação 

pela sua biocompatibilidade com a pele; é ainda atóxico, possuindo boa miscibilidade com 

solventes polares e apolares, garantindo grandes vantagens por solubilizar diversos fármacos 

(MANCONI et al., 2011). 

 

5.6.2 Obtenção das formulações 

Com base na seleção dos componentes, foram propostas doze combinações para a 

obtenção de microemulsões. Todas as formulações contendo álcool benzílico como fase oleosa 

(Figura 42), apresentaram-se límpidas e pouco viscosas, características essenciais das 

microemulsões, com exceção a preparação ME-10, que se apresentou turva e viscosa. 

 

 

Figura 42: Aspecto da microemulsão obtida tendo o álcool benzílico como fase oleosa (límpida e pouco 

viscosa). Fonte: elaboração própria do autor. 

 

As formulações contendo 2-pirrolidona apresentaram características não 

representativas dos sistemas microemulsionados, provavelmente estão relacionadas à 
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proporção inadequada dos componentes. Os experimentos contendo 2-pirrolidona não foram 

continuados. 

Para a confirmação do resultado, as formulações que se apresentaram límpidas, foram 

analisadas quanto à distribuição do tamanho médio de gotículas e índice de polidispersão 

(Tabela 20). Todas as formulações foram realizadas em triplicata e analisadas 24 horas após a 

sua preparação.  

Com o objetivo de facilitar o entendimento, as formulações foram divididas em quatro 

grupos (A, B, C e D) de acordo com os seus constituintes e proporções, listadas na Tabela 7 em 

métodos). As amostras dos grupos A e B possuem Transcutol® em sua composição, enquanto 

os grupos C e D apresentam propilenoglicol com cossurfactante/cossolvente.  

 

Tabela 20: Valores médios do tamanho de gotículas e índice de polidispersão das formulações ME-01 a ME-12. 

Essas formulações foram realizadas em triplicata e considerou-se a média. A formulação ME-10 apresentou 

turvação. 

Formulações 
Tamanho de 

gotícula (nm) 
DP  

Índice de 

polidispersão 
DP 

Grupo A 
(T/TR 3:1) 

ME-01 85,71 6,72 0,5 0,08 

ME-02 67,14 2,52 0,3 0 

ME-03 58,06 9,27 0,5 0 

Grupo B 
(T/TR 1:1) 

ME-04 35,00 10,76 0,5 0,11 

ME-05 22,64 6,2 0,3 0,05 

ME-06 20,67 1,7 0,4 0,02 

Grupo C 
(T/PPG 3:1) 

ME-07 140,75 2,16 0,5 0 

ME-08 124,4 4,48 0,3 0 

ME-09 94,86 5,78 0,4 0 

Grupo D 
(T/PPG 1:1) 

ME-10 ------ ------ ------ ------ 

ME-11 56,24 11,86 0,2 0,06 

ME-12 84,72 3,56 0,2 0 

DP = Desvio padrão; T = Tween® 80 ou Tween® 20 ou Tween® 60; PPG = propilenoglicol; TR = Transcutol®.  

 

A literatura descreve que as microemulsões devem apresentar a média da distribuição 

do tamanho de gotículas na faixa de 100-500 nm. Entretanto, esta abordagem é bastante 
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discutida por diversos autores e não se restringe apenas às microemulsões, em geral, se estende 

às formulações farmacêuticas nanoestruturadas (SINGH & LILLARD, 2009; 

TALEGAONKAR et al., 2008; HEUSCHKEL et al., 2008). Neste trabalho, foi estabelecido o 

critério de diâmetro das gotículas de até 500 nm para que as preparações fossem classificadas 

como microemulsão. 

Outro parâmetro estudado foi a polidispersão, isto é, índice que pode ser indicativo de 

estabilidade, uma vez que representa a uniformidade de diâmetro das gotículas. Valores 

elevados deste índice indicam heterogeneidade do diâmetro das gotículas e, variações nos 

valores de polidispersão em função do tempo indicam formação de populações de gotículas 

com diâmetros que não existiam inicialmente, podendo ser decorrente de agregação ou quebra 

dessas gotículas, dando sinais de instabilidade. Preparações com índices de polidispersão 

menores que 0,5 são aceitáveis por representarem que há a formação de sistemas monodispersos 

(HEUSCHKEL et al., 2008).  

Como apresentado na Tabela 20, foram observados comportamentos distintos quanto 

ao tamanho das gotículas ao se comparar as preparações que possuem a mesma associação 

tensoativo/álcool em proporções diferentes. As formulações com proporções de 

tensoativo/álcool de 3:1 apresentaram valores médios do tamanho das gotículas maior quando 

comparadas às formulações com proporção de tensoativo/álcool de 1:1. No entanto, todas 

encontram-se na faixa eleita para a classificação como microemulsões. Em relação ao índice de 

polidispersão, todas microemulsões formaram sistemas monodispersos. Além disso, 

apresentaram reprodutibilidade no tamanho das gotículas e na polidispersão uma vez que os 

valores do desvio padrão foram pequenos. Os experimentos com as formulações ME-01, ME-

04 e ME-07 (Tween® 80) não foram continuados, pois estas apresentaram resultados menos 

reprodutíveis em relação às outras formulações. 

Os resultados de distribuição do tamanho de gotículas e índice de polidispersão das 

formulações mostraram-se promissores para a veiculação transdérmica. Portanto, com o intuito 

de definir corretamente as proporções de cada constituinte, foi construído o diagrama 

pseudoternário de fases. As formulações ME-02, ME-03, ME-05 e ME-06 (grupo A e B) 

possuem a mesma fase oleosa, diferindo-se entre si a proporção e o tensoativo utilizado. Em 

ambos os grupos, foi utilizado o Transcutol®. Da mesma forma ocorre com as formulações 

ME-08, ME-09, ME-11 e ME-12 (grupo C e D). Porém, nestes grupos, foi empregado o 

propilenoglicol. 
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Após a definição dos constituintes adequados para o preparo da microemulsão, 

construiu-se o diagrama pseudoternário de fases, com o propósito de determinar a composição 

precisa de cada componente da formulação. O tipo de diagrama mais adequado para o 

desenvolvimento de microemulsões é o pseudoternário. Esta classificação é dada porque este é 

constituído por quatro componentes, além da água, onde pelo menos um componente se agrupa 

em uma proporção fixa (NANDI et al., 2003; NORNOO et al., 2007). Os diagramas de fases 

são ferramentas importantes para caracterizar uma microemulsão, uma vez que é possível 

determinar principalmente as áreas homogêneas e límpidas, áreas gelificadas, emulsões e 

regiões heterogêneas. A construção do diagrama pseudoternário de fases é determinada por 

meio do método de titulação da água. Neste método, uma mistura composta por fase oleosa e 

emulsificantes, em diferentes proporções, é titulada com a água, gota a gota, até que a mistura 

se torne isotrópica (homogênea e transparente), o qual é determinado visualmente.  

A Figura 43 é uma representação esquemática de um diagrama pseudoternário de 

fases, indicando que as graduações laterais correspondem à percentagem em peso de cada 

componente. Em cada vértice do triângulo é representado pelos constituintes da formulação, 

fase oleosa, tensoativo/cossolvente e água. Para melhor demonstração, o ponto indicado no 

interior do triângulo (P) representa uma mistura ternária de cada componente básico (A, B e C) 

em proporções precisas, onde A+B+C = 100 %.  A leitura das proporções é realizada traçando 

paralelos com os três lados do ponto selecionado. As interseções entre os paralelos e cada lado 

do triângulo permitem ler as percentagens de componentes (SCHMIDTS et al., 2009). 
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Figura 43: Representação esquemática de um diagrama pseudoternário de fases indicando a forma que se 

procede a leitura das concentrações dos componentes de uma preparação. As graduações laterais correspondem à 

porcentagem em peso de cada componente. O ponto do triângulo (P) representa a mistura ternária de cada 

componente básico A, B e C em proporções precisas. * T/C = proporção tensoativo/cossolvente. Adaptado de 

Schmidts et al., 2009.  

 

As áreas para cada formulação foram delimitadas (Figuras 44, 45, 46 e 47) e foi 

observada uma região ampla de microemulsão nos diagramas pseudoternário de fases, exceto 

para a combinação entre Tween® 20 e propilenoglicol em ambas as proporções (3:1 e 1:1).  Foi 

possível observar que as formulações contendo Transcutol® em sua composição apresentaram 

uma região de microemulsão maior na proporção 3:1 tensoativo/Transcutol®. No entanto, 

quando se substitui o álcool na preparação, há uma inversão na área predominante, isto é, as 

formulações contendo propilenoglicol na sua composição apresentaram uma região de 

microemulsão maior na proporção 1:1 tensoativo/propilenoglicol. Logo o determinante para 

obtenção de maiores possibilidades de formulações microemulsionadas foi o álcool 

selecionado, Transcutol® e propilenoglicol, e não, a proporção entre tensoativo/álcool. Então, 

se na composição for selecionado o Transcutol®, a melhor proporção será 3:1 tensoativo e 

álcool e, se na composição for selecionado o propilenoglicol, a melhor proporção será 1:1 

tensoativo e álcool.  
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O efeito da aplicação de ondas ultrassônicas durante a preparação das microemulsões 

foi avaliado para as formulações promissoras em diferentes tempos e amplitudes. Os resultados 

do tamanho de gotículas foram aprimorados, isto é, houve uma redução de 15-20 % no diâmetro 

médio das gotículas. Entretanto, todas as microemulsões formaram sistemas polidispersos 

(índice de polidispersão maiores que 0,5), indicando uma aglomeração das gotículas. O uso da 

sonda de ultrassom é descrito por diversos autores (DZIUBLA et al., 2001; ASSIS et al., 2012) 

nas mais diversas áreas da nanotecnologia. Apesar de auxiliar na formação de sistemas 

nanoestruturados, pode acarretar na aglomeração das partículas/gotículas principalmente 

durante o armazenamento do produto. Dessa forma, os experimentos com o uso da sonda de 

ultrassom não foram continuados. 
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Figura 44: Diagramas pseudoternário de fases de A- ME-02 (Tween® 20 e Transcutol® 3:1) e B- ME-05 (Tween® 20 e Transcutol® 1:1). A área demarcada representa a 

área de microemulsão. 
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Figura 45: Diagramas pseudoternário de fases de A- ME-03 (Tween® 60 e Transcutol® 3:1) e B- ME-06 (Tween® 60 e Transcutol® 1:1).  A área demarcada representa a 

área de microemulsão. 

 



114 
 

 
 

 

 

Figura 46: Diagramas pseudoternário de fases de A- ME-08 (Tween® 20 e propilenoglicol 3:1) e B- ME-11 (Tween® 20 e propilenoglicol 1:1).  A área demarcada 

representa a área de microemulsão. 
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Figura 47: Diagramas pseudoternário de fases de A- ME-09 (Tween® 60 e propilenoglicol 3:1) e B- ME-12 (Tween® 60 e propilenoglicol 1:1).  A área demarcada 

representa a área de microemulsão. 
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A escolha da formulação ideal foi indicada pelo diagrama pseudoternário de fases, 

utilizando dois parâmetros: maior capacidade de solubilização dos fármacos (isoladamente e 

em associação) e maior quantidade de água incorporada. Apesar de todos os excipientes 

escolhidos terem já aplicação em outras formulações farmacêuticas no mercado e baixa toxidez, 

quanto maior a concentração de água, menor será a concentração dos outros constituintes, e 

consequentemente, ocorre à redução da possibilidade de toxicidade da formulação, além da 

obtenção de economia. De acordo com os dados obtidos a partir do diagrama pseudoternário de 

fases, as composições das formulações foram recalculadas e estão representadas nas Tabelas 

21, 22, 23 e 24. 
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Tabela 21: Formulações ME-02 e ME-05, obtidas a partir do diagrama pseudoternário de fases. 

ME-02 (3:1) e ME-05 (1:1) 

Proporções utilizadas na construção do diagrama de fases (% p/p) 

 90/10 80/20 70/30 60/40 50/50 40/60 30/70 20/80 10/90 

Tween® 20 

6,94 (3:1) 13,64 (3:1) 20,08 (3:1) 25,55 (3:1) 30,74 (3:1) 32,94 (3:1) 29,17 (3:1) 33,33 (3:1) 37,5 (3:1) 

4,6 (1:1) 8,93 (1:1) 12,93 (1:1) 16,40 (1:1) 18,65 (1:1) 21,43 (1:1) 19,08 (1:1) 21,81 (1:1) 24,53 (1:1) 

Transcutol® 

2,31 (3:1) 4,54 (3:1) 6,69 (3:1) 8,52 (3:1) 10,24 (3:1) 10,98 (3:1) 9,72 (3:1) 11,11 (3:1) 12,5 (3:1) 

4,6 (1:1) 8,93 (1:1) 12,93 (1:1) 16,40 (1:1) 18,65 (1:1) 21,43 (1:1)  19,08 (1:1) 21,81 (1:1) 24,53 (1:1) 

Álcool 

benzílico 

83,3 (3:1) 72,73 (3:1) 62,5 (3:1) 51,11 (3:1) 40,98 (3:1) 29,28 (3:1) 16,67 (3:1) 11,11 (3:1) 5,55 (3:1) 

83,3 (1:1) 71,43 (1:1) 60,34 (1:1) 49,18 (1:1) 37,31 (1:1) 28,57 (1:1) 16,36 (1:1) 10,90 (1:1) 5,45 (1:1) 

Água 

7,45 (3:1) 9,09 (3:1) 10,73 (3:1) 14,82 (3:1) 18,04 (3:1) 26,8 (3:1) 44,44 (3:1) 44,45 (3:1) 44,45 (3:1) 

7,45 (1:1) 10,71 (1:1) 13,8 (1:1) 18,03 (1:1) 25,38 (1:1) 28,57 (1:1) 45,47 (1:1) 54,52 (1:1) 54,51 (1:1) 
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Tabela 22: Formulações ME-03 e ME-06, obtidas a partir do diagrama pseudoternário de fases. 

ME-03 (3:1) e ME-06 (1:1) 

Proporções utilizadas na construção do diagrama de fases (% p/p) 

 90/10 80/20 70/30 60/40 50/50 40/60 30/70 20/80 10/90 

Tween® 60 

7,05 (3:1) 13,63 (3:1) 20,08 (3:1) 25,86 (3:1) 30,58 (3:1) 33,09 (3:1) 30,88 (3:1) 35,3 (3:1) 39,70 (3:1) 

 4,7 (1:1) 9,09 (1:1)  13,15 (1:1) 16,40 (1:1) 18,94 (1:1)  19,73 (1:1)  20,59 (1:1)  23,53 (1:1)  26,47 (1:1) 

Transcutol® 

2,38 (3:1) 4,54 (3:1) 6,69 (3:1) 8,62 (3:1) 10,2 (3:1) 11,03 (3:1) 10,3 (3:1) 11,76 (3:1) 20,24 (3:1) 

 4,7 (1:1)  9,09 (1:1)  13,15 (1:1) 16,40 (1:1) 18,94 (1:1)  19,73 (1:1)   20,59 (1:1) 23,53 (1:1) 26,47 (1:1) 

Álcool 

benzílico 

84,90 (3:1) 72,73 (3:1) 62,5 (3:1) 51,72 (3:1) 40,78 (3:1) 29,41 (3:1) 17,65 (3:1) 11,76 (3:1) 5,88 (3:1) 

 84,90 (1:1) 72,73 (1:1)  61,40 (1:1) 49,18 (1:1)  37,88 (1:1) 26,31 (1:1)  17,65 (1:1) 11,76 (1:1) 5,88 (1:1) 

Água 

5,67 (3:1) 9,09 (3:1) 10,73 (3:1) 13,8 (3:1) 18,44 (3:1) 26,47 (3:1) 41,17 (3:1) 41,18 (3:1) 41,17 (3:1) 

 5,67 (1:1)  9,09 (1:1)  12,29 (1:1)  17,73 (1:1)  24,24 (1:1)  34,22 (1:1)  41,17 (1:1) 58,82 (1:1) 41,18 (1:1) 
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Tabela 23: Formulações ME-08 e ME-11, obtidas a partir do diagrama pseudoternário de fases. 

ME-08 (3:1) e ME-11 (1:1) 

Proporções utilizadas na construção do diagrama de fases (% p/p) 

 90/10 80/20 70/30 60/40 50/50 40/60 30/70 20/80 10/90 

Tween® 20 

6,94 (3:1) 13,63 (3:1) 20,08 (3:1) 25,86 (3:1) 30,73 (3:1) 34,61 (3:1) 35 (3:1) 39,99 (3:1) 45 (3:1) 

4,62 (1:1) 8,93 (1:1) 12,86 (1:1)  16,13 (1:1) 19,23 (1:1) 22,39 (1:1) 23,55 (1:1) 26,91 (1:1) 30,28 (1:1) 

Propilenoglicol 

2,31 (3:1) 4,55 (3:1) 6,69 (3:1) 8,62 (3:1) 10,25 (3:1) 11,54 (3:1) 11,67 (3:1) 13,34 (3:1) 15 (3:1) 

 4,62 (1:1)  8,93 (1:1)  12,86 (1:1) 16,13 (1:1) 19,23 (1:1)  22,39 (1:1)  23,55 (1:1) 26,91 (1:1)  30,28 (1:1) 

Álcool 

benzílico 

83,3 (3:1) 72,73 (3:1) 62,5 (3:1) 51,72 (3:1) 40,98 (3:1) 30,77 (3:1) 20 (3:1) 13,33 (3:1) 6,67 (3:1) 

83,3 (1:1)  71,43 (1:1) 60,03 (1:1) 48,39 (1:1) 38,46 (1:1) 29,85 (1:1) 20,19 (1:1) 13,46 (1:1) 6,73 (1:1) 

Água 

7,45 (3:1) 9,09 (3:1) 10,73 (3:1) 13,8 (3:1) 18,04 (3:1) 23,08 (3:1) 33,33 (3:1) 33,34 (3:1) 33,33 (3:1) 

7,45 (1:1) 10,71 (1:1) 14,24 (1:1) 19,35 (1:1) 23,08 (1:1)  25,37 (1:1) 32,7 (1:1)  32,71 (1:1) 32,71 (1:1) 
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Tabela 24: Formulações ME-09 e ME-12, obtidas a partir do diagrama pseudoternário de fases. 

ME-09 (3:1) e ME-12 (1:1) 

Proporções utilizadas na construção do diagrama de fases (% p/p) 

 90/10 80/20 70/30 60/40 50/50 40/60 30/70 20/80 10/90 

Tween® 60 

6,94 (3:1) 13,63 (3:1) 19,73 (3:1) 25,42 (3:1) 30,73 (3:1) 34,61 (3:1) 35 (3:1) 37,7 (3:1) 42,18 (3:1) 

4,62 (1:1) 8,93 (1:1) 12,93 (1:1)  16,66 (1:1) 19,84 (1:1) 23,07 (1:1) 23,55 (1:1) 23,53 (1:1) 26,47 (1:1) 

Propilenoglicol 

2,31 (3:1) 4,55 (3:1) 6,58 (3:1) 8,62 (3:1) 10,25 (3:1) 11,54 (3:1) 11,67 (3:1) 12,5 (3:1) 14,07 (3:1) 

 4,62 (1:1)  8,93 (1:1)  12,93 (1:1) 16,66 (1:1) 19,84 (1:1)  23,07 (1:1)  23,55 (1:1) 23,53 (1:1)  26,47 (1:1) 

Álcool 

benzílico 

83,3 (3:1) 72,73 (3:1) 61,40 (3:1) 50,85 (3:1) 40,98 (3:1) 30,77 (3:1) 20 (3:1) 12,5 (3:1) 6,25 (3:1) 

83,3 (1:1)  71,43 (1:1) 60,34 (1:1) 50 (1:1) 39,68 (1:1) 30,77 (1:1) 20,19 (1:1) 11,76 (1:1) 5,88 (1:1) 

Água 

7,45 (3:1) 9,09 (3:1) 12,29 (3:1) 15,25 (3:1) 18,04 (3:1) 23,08 (3:1) 33,33 (3:1) 37,5 (3:1) 37,5 (3:1) 

7,45 (1:1) 10,71 (1:1) 13,8 (1:1) 16,67 (1:1) 20,64 (1:1)  23,08 (1:1) 32,7 (1:1)  41,18 (1:1) 41,18 (1:1) 
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5.7 INCORPORAÇÃO DO ITRACONAZOL E CLOTRIMAZOL NAS 

MICROEMULSÕES OBTIDAS A PATIR DO DIAGRAMA PSEUDOTERNÁRIO DE 

FASES 

A solubilidade é definida pela capacidade máxima do soluto se dissolver em um 

solvente específico (AMIDON et al., 1995). Nessa primeira etapa, a solubilidade dos fármacos 

foi avaliada isoladamente em microemulsões obtidas a partir do diagrama pseudoternário de 

fases e caracterizadas quanto à distribuição do tamanho de gotículas e índice de polidispersão. 

Posteriormente, ambos os fármacos foram incorporados e caracterizados em associação nas 

microemulsões. Esta comparação foi realizada com o propósito de analisar possíveis sinais de 

instabilidade entre as formulações a partir da distribuição do tamanho de gotículas e índice de 

polidispersão.  

Conforme já descrito, as microemulsões diferenciam-se na composição e proporção 

do surfactante e cossurfactante/cossolvente empregado, sendo destinadas para uso 

transdérmico. Dessa forma, foram escolhidas as microemulsões compostas pelo o tensoativo 

Tween® 60 de forma empírica uma vez que não houve diferença entre os tensoativos Tween® 

20 e Tween® 60 na solubilização do fármaco e nas características das microemulsões. Em 

relação às proporções estudadas, foi definida a razão 40/60 considerando a quantidade de água 

aceitável e a estabilidade das formulações. Embora as proporções 30/70, 20/80 e 10/90 

contenham maior quantidade de água, estas apresentaram menor estabilidade na presença do 

clotrimazol e itraconazol. Provavelmente, a combinação de fatores como alta hidrofobicidade 

e excesso de água atrapalha na formação das gotículas e, consequentemente, na estrutura do 

sistema microemulsionado. Logo, as formulações selecionadas para dar continuidade ao estudo 

foram: ME-03, ME-06, ME-09 e ME-12. 

 

5.7.1 Itraconazol 

A concentração máxima de itraconazol solúvel na fase oleosa nas microemulsões 

selecionadas foi de 1 % p/p. Não foi possível a solubilização do fármaco na preparação pronta 

devido ao aparecimento de turbidez no sistema e, então, a perda da característica de 

microemulsão.  
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As características sensoriais das preparações contendo 0,5 e 1,0 % de itraconazol 

foram avaliadas por quatro semanas. Essas formulações mantiveram suas características iniciais 

e não houve precipitação do fármaco. Além disso, todas as microemulsões conservaram-se 

límpidas e pouco viscosas. 

As avaliações da distribuição do tamanho de gotículas e do índice de polidispersão 

foram realizados para as microemulsões contendo 0,5 e 1,0 % p/p de itraconazol (Tabela 25). 

Como já descrito anteriormente, neste trabalho, considerou-se o valor do diâmetro das gotículas 

de até 500 nm para que as preparações fossem classificadas como microemulsões. Dessa forma, 

todas as formulações são definidas como microemulsão. As formulações ME-06 e ME-12 

apresentaram menores tamanhos de gotículas e índice de polidispersão. Ambas têm a proporção 

1:1 de surfactante e cossurfactante/cossolvente, no entanto, apenas a ME-12 contendo 0,5 % 

p/p de itraconazol foi considerada monodispersa. 

 

Tabela 25:  Valores médios do tamanho de gotículas e índice de polidispersão das formulações ME-03, ME-06, 

ME-09 e ME-12 contendo itraconazol na concentração de 0,5 ou 1,0 % p/p. Essas formulações foram realizadas 

em triplicata e considerou-se a média. 

Microemulsões 
Tamanho de 

gotícula (nm) 
DP  

Índice de 

polidispersão 

DP  

ME-03 

622,8 (0,5 % p/p) 0,63 1 0 

669,7 (1,0 % p/p) 13,86 1 0 

ME-06 

171,9 (0,5 % p/p) 1,06 0,7 0 

143,6 (1,0 % p/p) 1,06 0,7 0 

ME-09 

400,5 (0,5 % p/p) 29 0,7 0,023 

481 (1,0 % p/p) 30 0,9 0,001 

ME-12 

101,3 (0,5 % p/p) 6,2 0,4 0,003 

238,1 (1,0 % p/p) 8,4 0,7 0,033 

DP = Desvio padrão 
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5.7.2 Clotrimazol 

A concentração máxima de clotrimazol solúvel nas microemulsões foi igual a 5 % p/p. 

Diferentemente do itraconazol, este fármaco foi solúvel tanto na fase oleosa quanto na 

microemulsão pronta, que manteve a limpidez e baixa viscosidade. Logo, para manter a mesma 

metodologia para ambos os fármacos, as formulações foram preparadas solubilizando o 

clotrimazol na fase oleosa. O comportamento das formulações contendo 0,5 e 1,0 % p/p de 

clotrimazol foi avaliado com o intuito de comparação com as microemulsões de itraconazol e, 

posteriormente, de associação entre os fármacos em uma única preparação. Os resultados de 

distribuição do tamanho de gotículas e polidispersão estão apresentados na Tabela 26. Também 

foram avaliadas as características sensoriais por quatro semanas das preparações contendo 0,5; 

1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 % p/p de clotrimazol e, todas se mantiveram límpidas e 

pouco viscosas, sem precipitação do fármaco. Pode-se observar a obtenção de valores menores 

que 200 nm e de baixos índices de polidispersão, confirmando a formação de microemulsões 

monodispersas.  

 

Tabela 26: Valores médios do tamanho de gotículas e índice de polidispersão das formulações ME-03, ME-06, 

ME-09 e ME-12 contendo clotrimazol na concentração de 0,5 e 1,0 % p/p. Essas formulações foram realizadas 

em triplicata e considerou-se a média.  

Formulações 
Tamanho de 

gotícula (nm) 
DP  

Índice de 

polidispersão 

DP  

ME-03 

141,9 (0,5 % p/p) 7,07 0,3 0,016 

121,9 (1,0 % p/p) 6,36 0,3 0,014 

ME-06 

64,39 (0,5 % p/p) 0,2 0,28 0,011 

86,63 (1,0 % p/p) 0,66 0,2 0,004 

ME-09 

123,8 (0,5 % p/p) 0,49 0,3 0,005 

130,5 (1,0 % p/p) 2,26 0,3 0,004 

ME-12 

93,18 (0,5 % p/p) 0,9 0,3 0,037 

110,1 (1,0 % p/p) 2,4 0,3 0,003 

DP = Desvio padrão 



124 
 

 
 

As concentrações máximas de clotrimazol e itraconazol que foram incorporadas nas 

microemulsões foram iguais a 1,0 % p/p, o que corresponde a 10 mg dos fármacos em cada 1g 

de formulação.  

Mediante os resultados satisfatórios das microemulsões com os fármacos 

isoladamente, estes foram incorporados em associação em diferentes concentrações conforme 

indicado na Tabela 9 em Métodos (0,5 e 0,5 % p/p; 1,0 e 0,5 % p/p; 0,5 e 1,0 % p/p; 1,0 e 1,0 

% p/p de itraconazol e clotrimazol, respectivamente).  Estas formulações foram avaliadas 

quanto à distribuição do tamanho de gotículas e o índice de polidispersão com os resultados 

apresentados nas Tabela 27 e 28. Foi possível observar que a associação dos fármacos interferiu 

na polidispersão, indicando perda da homogeneidade no diâmetro das gotículas. Desta forma, 

apenas a microemulsão ME-12 foi selecionada para estudos posteriores neste trabalho. Em 

função da maior capacidade de solubilização de clotrimazol e itraconazol em ME-12, foi 

utilizada a concentração de 1,0 % p/p para ambos os fármacos.  
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Tabela 27: Valores médios do tamanho de gotículas e índice de polidispersão das formulações ME-03, ME-06, ME-09 e ME-12 contendo os dois fármacos nas concentrações 

de 0,5 % itraconazol/0,5 % clotrimazol p/p e 0,5 % itraconazol/1,0 % clotrimazol p/p. Essas formulações foram realizadas em triplicata e considerou-se a média.  

Microemulsão 

0,5 % itraconazol + 0,5 % clotrimazol (p/p) 0,5 % itraconazol + 1,0 % clotrimazol (p/p) 

TG 

(nm) 
Desvio padrão IP Desvio padrão 

TG 

(nm) 

Desvio padrão IP Desvio padrão 

ME-03 815 10,76 1 0,11 >1000 12,32 1 0,002 

ME-06 219,5 2,97 1 0,11 416,1 4,76 0,8 0,001 

ME-09 568,3 3,14 0,6 0,001 ---- ---- ---- ---- 

ME-12 242,5 2,83 0,4 0,002 185,6 2,98 0,4 0,001 

TG = tamanho médio de gotículas; IP = índice de polidispersão. 

Tabela 28: Valores médios do tamanho de gotículas e índice de polidispersão das formulações ME-03, ME-06, ME-09 e ME-12 contendo os dois fármacos nas concentrações 

de 1,0 % itraconazol/0,5 % clotrimazol p/p e 1,0 % itraconazol/1,0 % clotrimazol p/p. Essas formulações foram realizadas em triplicata e considerou-se a média.  

Microemulsão 

1,0 % itraconazol + 0,5 % clotrimazol (p/p) 1,0 % itraconazol + 1,0 % clotrimazol (p/p) 

TG 

(nm) 
Desvio padrão IP Desvio padrão 

TG 

(nm) 

Desvio padrão IP Desvio padrão 

ME-03 610 5,63 1 0,23 412,5 3,45 0,7 0,002 

ME-06 ---- ----  ---- ---- ---- ---- ---- 

ME-09 828 2,52 1 0,001 ---- ---- ---- ---- 

ME-12 238,8 2,38 0,5 0,001 217,2 1,65 0,5 0,001 

TG = tamanho médio de gotículas; IP = índice de polidispersão 
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Nos gráficos de distribuição do tamanho de gotículas da ME-12 (branco) e ME-12 (1 

% itraconazol + 1 % clotrimazol) foram observadas as distribuições do tipo gaussiana ou normal 

(Figuras 48 e 49). Neste modelo, observam-se algumas variáveis com comportamento 

particular, tais como concentração de valores em torno de um valor central, simetria em torno 

do valor central e baixa frequência de valores extremos (STORPIRTIS et al., 2009). Foi 

possível observar que a inserção dos fármacos na microemulsão ocasionou um aumento 

gradativo da distruição das gotículas, o que indica um aumento da polidispersão do sistema, 

entretanto, foi mantida a distribuição do tipo gaussiana, mantendo a simetria em torno do valor 

central. Ainda assim, foi possível obter a média de tamanho de gotícula igual a 217,2 nm e 

índice de polidispersão igual a 0,5, mantendo as características de microemulsão.  

 

 

Figura 48: Gráfico de distribuição de tamanho de gotículas da formulação ME-12 sem a adição dos fármacos. 

 

 

Figura 49: Gráfico de distribuição de tamanho de gotículas da formulação ME-12 com a associação do 

clotrimazol e itraconazol na concentração de 1,0 % p/p para ambos os fármacos. 
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5.8 CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DAS MICROEMULSÕES 

A análise da CE é importante por permitir a avaliação de mudanças estruturais em 

sistemas microemulsionados e determinar domínios aquosos ou oleosos uma vez que as 

microemulsões podem ser principalmente do tipo A/O ou O/A (AULTON, 2005; FORMARIZ 

et al., 2005). Na Tabela 29 estão os valores encontrados da CE para as preparações ME-12 sem 

a adição dos fármacos (branco) e ME-12 com o clotrimazol e itraconazol associados. A 

condutividade elétrica das microemulsões está mais próxima à da fase aquosa, no que se traduz 

na maior predominância de domínios aquosos. A incorporação dos fármacos na microemulsão 

não provocou inversão de fases. Portanto, as formulações se caracterizam como microemulsões 

do tipo O/A, ou seja, formadas por gotículas de óleo dispersas em água. Considerando a 

hidrofobicidade do clotrimazol e itraconazol, sugere-se que estes ficam acondicionados dentro 

das gotículas, visto que a fase interna é composta por óleo (Figura 50). 

 

Tabela 29: Valores da condutividade elétrica da água, do álcool benzílico e das microemulsões na ausência e na 

presença dos fármacos. As amostras foram preparadas e analisadas em triplicata e considerou-se a média. 

 Condutividade elétrica (µS/cm) Desvio padrão 

Água 18,1 0,004 

Álcool benzílico 9 0,003 

ME-12 (branco) 19,9 0,01 

ME-12 (fármacos associados) 19,8 0,007 
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Figura 50: Representação esquemática da microemulsão O/A, com indicação localização os fármacos 

hidrofóbicos na fase interna do sistema (fase oleosa) Fonte: elaboração própria do autor. 

 

5.9 ÍNDICE DE REFRAÇÃO DAS MICROEMULSÕES 

O IR é uma medida utilizada para complementar o estudo estrutural auxiliando na 

determinação do tipo de microemulsão. O IR da formulação ME-12 na ausência dos fármacos 

foi igual a 1,424. Com a adição dos fármacos, o valor aumentou para 1,440. Comparada aos 

valores do IR da água e da fase oleosa, a formulação com clotrimazol e itraconazol associados 

continuou apresentando maior semelhança ao IR da água, sugerindo que a formulação ME-12 

apresenta maior domínio aquoso, e, portanto, confirmando os resultados obtidos pela CE. 

 

5.10 MEDIDA DOS VALORES DE pH 

As microemulsões preparadas tiveram as medidas de pH realizadas no momento do 

preparo. Todas as amostras foram preparadas em triplicata e considerou-se a média. Os 

resultados do desvio padrão obtidos entre as medidas foram menores que 1 %. A formulação 

ME-12 apresentou média de 6,2. Após a incorporação dos fármacos, foi observada a redução 

nos valores de pH, com média de 5,8. Ambas as formulações apresentaram medidas de pH 

aceitáveis, uma vez que o pH da pele humana em condições normais possui caráter ácido, 

permanecendo na faixa de 4,6 a 5,8. Além disso, o pH cutâneo de mamíferos domésticos é na 

faixa de 5,5 a 7,5 (LEONARDI et al., 2002).  
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5.11 DETERMINAÇÃO DO TEOR DO CLOTRIMAZOL E ITRACONAZOL NA 

MICROEMULSÃO 

A Figura 51 apresenta cromatograma representativo dos resultados das determinações 

do teor de clotrimazol e itraconazol nas microemulsões através da metodologia desenvolvida e 

validada por CLAE. O teor dos fármacos na microemulsão foi de 98,66 e 96,84 % para o 

clotrimazol e itraconazol, respectivamente. Estes resultados associados aos de caracterização 

físico-química possibilitam empregar a microemulsão como um sistema adequado para 

aplicação como formulação farmacêutica de administração transdérmica.  Dessa forma, o 

próximo passo foi a avaliação do desempenho da formulação em estudos de permeação ex vivo. 

 

Figura 51: Cromatograma representativo da análise da microemulsão de clotrimazol (tempo = 9,1 minutos) e 

itraconazol (tempo = 10,9 minutos) em associação para a obtenção do teor dos fármacos pelo método por CLAE-

UV. Os sinais nos tempos de 2 a 4 minutos aproximadamente representam os outros componentes residuais da 

microemulsão. 

 

5.12 PERMEAÇÃO E RETENÇÃO CUTÂNEA ex vivo DE CLOTRIMAZOL E 

ITRACONAZOL DA MICROEMULSÃO EMPREGANDO PELE SUÍNA 

5.12.1 Estudo de solubilidade do clotrimazol e itraconazol em meios receptores 

A solubilidade dos fármacos em diferentes meios foi avaliada no intuito de escolher o 

meio receptor para testes de permeação ex vivo. O meio receptor selecionado deve solubilizar 

uma quantidade detectável pelo método desenvolvido e validado por CLAE, garantir as 

condições sink e possuir características semelhantes ao sangue, isto é, deve possuir 
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biorrelevância, com o intuito de mimetizar as condições fisiológicas observadas in vivo. 

Considera-se que o meio receptor está na condição sink quando o meio de dissolução está na 

concentração de fármaco equivalente até 10 % da concentração de saturação (STORPIRTIS et 

al., 2009).  

Os fármacos que apresentam baixa solubilidade em meio aquoso, como o clotrimazol 

e itraconazol, dificultam a seleção dos meios receptores para os estudos de permeação ex vivo. 

Desta forma, a utilização de surfactantes em meios receptores é uma estratégia para aumentar 

a hidrossolubilidade de fármacos. A literatura científica descreve o emprego de ciclodextrinas 

na composição dos meios receptores no intuito de aumentar a solubilidade de fármacos em 

soluções (SILVA & VOLPATO, 2002; DREASSI et al., 2010).  

A solubilidade dos fármacos em tampão PBS (na presença e ausência de Tween® 80) 

e em água ultrapura foi muito baixa, não sendo possível determiná-los por CLAE. Foram 

testadas soluções de 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina nas concentrações de 1,0 % (p/v); 2,0 % 

(p/v); 5 % (p/v); e 10 % (p/v) em PBS. Como se pode observar na Tabela 30, foi possível 

determinar a solubilidade do clotrimazol e itraconazol em todas as soluções propostas utilizando 

ciclodextrinas. No entanto, a solução de 10 % de ciclodextrina em PBS (p/v) apresentou a 

melhor solubilidade para ambos os fármacos, indicando então, que este meio é o que se adequa 

melhor aos ensaios de permeação ex vivo. Nestes estudos de solubilidade foi possível observar 

o processo de inclusão dos fármacos na 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina, apontando-se para a 

possibilidade futura de preparação de complexos de inclusão em ciclodextrina com os triazóis 

e posterior incorporação em outras preparações farmacêuticas. 
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Tabela 30: Dados da solubilidade de clotrimazol e itraconazol em diferentes soluções para a eleição do melhor 

meio receptor do estudo de permeação dérmica. 

Meio receptor Clotrimazol Itraconazol 

Água ultrapura ----- ----- 

Tampão PBS ----- ----- 

Tampão PBS com 5 % Tween® 80 ----- ----- 

Tampão PBS com 1,0 % de 2-HP-β-CD  12,8 µg/mL 3,88 µg/mL 

Tampão PBS com 2,0 % de 2-HP-β-CD 34,3 µg/mL 4,62 µg/mL 

Tampão PBS com 5,0 % de 2-HP-β-CD 54,5 µg/mL 16,8 µg/mL 

Tampão PBS com 10,0 % de 2-HP-β-CD  102 µg/mL 64,5 µg/mL 

2-HP-β-CD = 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina; PBS = Tampão fosfato-salino. 

 

5.12.2 Ensaio de permeação 

Inicialmente foi avaliada a interferência do tecido animal na detecção dos fármacos 

nas soluções que passariam pelo ensaio de permeação. Para tal amostras do tecido animal foram 

lavadas com o meio receptor e posteriormente estas soluções foram analisadas em CLAE-UV 

utilizando-se a metodologia desenvolvida para a separação dos fármacos. O cromatograma 

destas soluções apresentou sinais de substâncias extraídas da pele, mas que estavam em tempos 

de retenção diferentes daqueles observados para o clotrimazol e o itraconazol. Concluiu-se que 

o contato do meio receptor com o tecido animal extraía substâncias que não interfeririam na 

qualidade da análise usando-se o método desenvolvido. 

A avaliação ex vivo da permeação de itraconazol e clotrimazol associados na 

microemulsão foi realizada empregando-se o epitélio de orelha de porco. Os perfis de 

permeação estão expostos nas Figuras 52 e 53. 

Os resultados mostraram que a quantidade de itraconazol permeada através da pele 

para o meio receptor aumentou constantemente em função do tempo, com um valor de r2 

(coeficiente de determinação) acima de 0,99. Em contraste, o perfil de permeação do 

clotrimazol não apresentou linearidade. No entanto, após 6 h do experimento, a quantidade de 

itraconazol permeada não diferiu significativamente em relação ao clotrimazol quando ambos 
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os fármacos estão incorporados em associação na microemulsão (p> 0,05). Com base nestes 

resultados, os perfis dos fármacos foram avaliados individualmente, isto é, incorporados à 

microemulsão de forma não associada com o emprego de microemulsão contendo apenas 

itraconazol e microemulsão contendo apenas clotrimazol. 

 

 

Figura 52: Quantidade de itraconazol permeado da microemulsão clotrimazol e itraconazol associados através 

da membrana biológica de pele de orelha suína em função do tempo. 
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Figura 53: Quantidade de clotrimazol permeado da microemulsão clotrimazol e itraconazol associados através 

da membrana biológica de pele de orelha suína em função do tempo. 

 

O perfil de permeação do clotrimazol quando incorporado individualmente à 

microemulsão base (Figura 54) apresentou maior linearidade do que quando o mesmo está 

associado com o itraconazol na microemulsão. Em contraste, não foi detectada a presença de 

itraconazol no meio receptor quando o estudo de permeação foi realizado com a microemulsão 

base contendo somente itraconazol a 1% p/p. Neste caso o itraconazol permaneceu retido no 

estrato córneo. 

Os resultados obtidos indicaram que o desempenho de permeação da microemulsão 

contendo ambos os fármacos associados foram influenciados pelo clotrimazol, sendo ele o 

responsável pelo aumento do transporte do itraconazol através da membrana biológica da pele 

suína. Dessa forma, o clotrimazol quando incorporado a microemulsão juntamente com o 

itraconazol apresenta dupla função, promotor de permeação e insumo farmacêutico ativo. 
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Figura 54: Quantidade de clotrimazol permeado da microemulsão de clotrimazol através da membrana biológica 

de pele de orelha suína em função do tempo. 

 

A pele desempenha função de proteção contra diferentes agentes externos, tais como 

micro-organismos, radiação, moléculas indesejáveis, calor, entre outros. Em preparações de uso 

transdérmico para uma ação sistêmica, é essencial que o fármaco penetre e siga todo o caminho 

através das camadas da pele até a corrente sanguínea. O estrato córneo é a principal barreira à 

permeação cutânea, afetando principalmente os sistemas transdérmicos desenvolvidos para 

uma ação sistêmica. Os passos determinantes para este trajeto são afetados por diferentes fatores 

tais como as propriedades físico-químicas do fármaco e os veículos utilizados no preparo de 

formulações farmacêuticas. Neste contexto, com o propósito de minimizar os problemas 

relacionados à impermeabilidade da pele, é comum a utilização de promotores de permeação. 

Estes são responsáveis por remover de forma reversível a resistência da barreira da pele, e 

assim, facilitar a penetração de fármacos (AULTON, 2005; DELGADO et al., 2012; MEHTA 

& KAUR, 2010). 

Os promotores de permeação são substâncias químicas farmacologicamente inativas, 

porém podem permear e interagir, principalmente, com os componentes do estrato córneo, 

quando incorporados a uma formulação farmacêutica e, dessa forma, diminuir a resistência da 
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pele. Pode-se destacar alguns promotores de permeação tais como terpenos, terpenoides e óleos 

essenciais; pirrolidonas, ácidos graxos e ésteres; sulfóxidos; álcoois, glicóis e glicerídeos; 

complexos com ciclodextrinas entre outros. Na área de sistemas de liberação de fármacos, a 

microemulsão tem se destacado por apresentar características que facilitam o transporte 

transdérmico de ativos, principalmente por sua composição, uma vez que seus constituintes 

apresentam função de promover a permeação e também por possuírem elevada superfície de 

contato (AULTON, 2005; DELGADO et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2004; SINHA & KAUR, 

2000).  

Os tensoativos, quando utilizados na pele, promovem a diminuição da tensão 

superficial e mudanças na conformação proteica do estrato córneo, promovendo a formação de 

complexos, ocasionando mudanças na solubilidade e no coeficiente de participação do fármaco, 

e então, facilitando a penetração do fármaco. Os cossolventes polares, como o propilenoglicol 

e a água, são capazes de produzir soluções saturadas e, portanto, aumentar o gradiente de 

concentração através do estrato córneo. Os álcoois atuam como promotores pela capacidade de 

extração de grandes quantidades de lipídeos do estrato córneo (AULTON, 2005; LEONARDI 

& GASPAR, 2002; SUGIBAYASHI et al., 1992). 

Como já escrito anteriormente, os resultados dos perfis de permeação mostram que o 

clotrimazol facilita a passagem do itraconazol através das camadas da pele, apresentando dupla 

função como ativo e promotor de permeação. Em comparação ao itraconazol, o peso molecular 

do clotrimazol é pequeno. Dessa forma, é viável que o clotrimazol seja transportado primeiro 

pelas bicamadas lipídicas e, devido à habilidade de formar ligações de hidrogênio com a porção 

polar lipídica, resulte na modificação da conformação da membrana a partir do rompimento da 

organização lipídica do estrato córneo. Consequentemente, essa desorganização facilita a 

entrada do itraconazol (Figura 55). 

 

 



136 
 

 
 

 

Figura 55: Representação esquemática da ação do clotrimazol como permeador cutâneo: A- Estrutura da 

bicamada lipídica; B- Desorganização lipídica do estrato córneo causada pelas ligações de hidrogênio entre o 

clotrimazol e a porção polar dos lipídios. Fonte: elaboração própria do autor. 

 

A cinética da permeação do itraconazol e clotrimazol foi analisada tomado por base 

três modelos diferentes: ordem zero, primeira ordem e Higuchi. Os valores de r2 para cada 

modelo são dados na Tabela 31. O valor de r2 foi usado para comparar o melhor ajuste linear. 

Verificou-se que os dados de permeação se ajustam melhor ao modelo cinético de ordem zero 

para o itraconazol, apresentando valor de r2 acima de 0,99 e modelo cinético de Higuchi para o 

clotrimazol, quando ambos os fármacos estão associados na microemulsão. O clotrimazol 

atende à cinética de primeira ordem quando este encontra-se incorporado sozinho na 

microemulsão. Não foi possível calcular valor de r2 para o itraconazol quando incorporado 

individualmente na microemulsão, pois como relatado na discussão anterior, o fármaco 

permaneceu retido no estrato córneo, impossibilitando a sua quantificação no meio receptor. 

Tabela 31: Parâmetros cinéticos do clotrimazol e itraconazol a partir da microemulsão (média dos valores ± 

desvio padrão, n = 6, onde n é o número de repetições).  

Fármacos 

Modelo ordem zero Modelo primeira ordem Modelo Higuchi 

r2 r2 r2
 

(A) ITC 0,9999 0,9556 0,7924 

(B) CLT  0,3508 0,3704 0,5526 

(C) CLT*  0,7780 0,8201 0,7780 

Legenda: A - ITC (Microemulsão itraconazol + clotrimazol); B - CLT (Microemulsão itraconazol + 

clotrimazol); C - CLT* (Microemulsão clotrimazol).  
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A interpretação dos valores obtidos no ensaio de permeação é facilitada pelo uso de 

modelos matemáticos. A cinética de permeação pode ser influenciada por diversos parâmetros 

relacionados com a natureza do fármaco como cristalinidade, tamanho de partícula, 

solubilidade e quantidade de fármaco incorporado na formulação (MANADAS et al., 2002).   

O perfil cinético do itraconazol, quando associado ao clotrimazol, é representado por 

um modelo de ordem zero, isto é, permeia a mesma quantidade de fármaco por unidade de 

tempo. Este modelo matemático é usado para descrever um sistema de liberação lenta, que 

constitui um método ideal de liberação para ação prolongada. Assim, o gráfico da fração do 

fármaco permeado versus tempo será linear, como mostrado na Figura 52. Este é o modelo de 

perfil de liberação típico de diferentes formas farmacêuticas de liberação modificada, como 

sistemas transdérmicos (COSTA e LOBO, 2001; VARELAS et al., 1995). Em contraste, o perfil 

cinético do clotrimazol, quando associado ao itraconazol, é representado pelo modelo de 

Higuchi, que é baseado no processo de difusão da primeira Lei de Fick, onde a liberação do 

fármaco é proporcional à raiz quadrada do tempo. Não é o modelo ideal para definir o perfil 

cinético do clotrimazol (r2 = 0,5526, indicando uma associação linear fraca), mas foi o melhor 

ajuste calculado quando comparado aos modelos de ordem zero e de primeira ordem. 

Os perfis de permeação também foram analisados com os fármacos incorporados 

individualmente na microemulsão para melhor entendimento do processo de permeação quando 

os fármacos estão associados na formulação. Não foi possível quantificar o itraconazol no meio 

receptor, mas o clotrimazol é representado por um modelo de primeira ordem quando analisado 

individualmente na forma farmacêutica. Esse modelo matemático é usado para explicar quando 

a liberação do fármaco é proporcional à quantidade remanescente em seu interior, ou seja, 

quando a quantidade de fármaco liberada por unidade de tempo diminui ao longo do tempo 

(TALEGAONKAR et al., 2008). 

A partir da escolha do modelo cinético, foram determinados alguns parâmetros 

cinéticos relacionados à permeação do clotrimazol e itraconazol através da pele de orelha suína. 

Os parâmetros de permeação das formulações estão apresentados na Tabela 32. Os parâmetros 

de fluxo no estado estacionário (Jss) e o lag time (ou tlag = tempo para atingir o fluxo de 

fármaco constante) foram determinados a partir da extrapolação da curva na porção linear da 

quantidade permeada (μg.cm-2) versus tempo (h). O Jss foi obtido a partir da inclinação da 

curva, enquanto o lag time foi determinado a partir da extrapolação da reta até o eixo x (tempo).  
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Tabela 32: Parâmetros de permeação in vitro do clotrimazol e itraconazol a partir da microemulsão através da 

pele de orelha suína (média dos valores ± desvio padrão, n = 6, onde n é o número de repetições).  

Fármacos 

Parâmetros de permeação 

J (μg cm−2 h−1) Lag time (h) 

(A) ITC 1,099 ± 0,003 0,017 ± 0,01 

(B) CLT 2,843 ± 0,679 3,706 ± 2,450 

(C) CLT* 0,299 ± 0,280 2,343 ± 1,032 

Legenda: A - ITC (Microemulsão itraconazol + clotrimazol); B - CLT (Microemulsão itraconazol + 

clotrimazol); C - CLT* (Microemulsão clotrimazol). **p<0,05 

 

Os resultados mostraram que os maiores valores de lag time foram determinados para 

clotrimazol. Já o itraconazol não apresentou lag time. Esses dados corroboram o mecanismo de 

ação proposto, ou seja, o clotrimazol atua como promotor de permeação devido à sua 

capacidade de facilitar a permeação do itraconazol. A habilidade do clotrimazol formar ligações 

de hidrogênio com a porção polar dos lipídios e como estas interações são fortes devido à alta 

eletropositividade do hidrogênio e à alta eletronegatividade do nitrogênio, consequentemente, 

o clotrimazol apresenta maior resistência à passagem, o que explica os maiores valores de lag 

time (associado ao itraconazol e individualmente incorporado à microemulsão). Dessa forma, a 

facilidade de entrada do itraconazol gerada pelo promotor de permeação resultou na ausência 

de lag-time significativa. Apesar de apresentarem maiores valores de lag time, a microemulsão 

contendo a associação de clotrimazol e itraconazol foi mais eficiente do que a microemulsão 

contendo o fármaco incorporado individualmente, uma vez que a associação resultou em 

maiores quantidades de ambos os fármacos permeados em 6 horas (maiores valores de Jss). 

As quantidades de clotrimazol e itraconazol retidas nas camadas da pele, após os 

ensaios de permeação, também foram avaliadas. A região central da pele que permaneceu em 

contato com a área de difusão (1,54 cm2) da célula de Franz (Figura 21, item 4.3.9.3 dos 

métodos) foi removida, separando-se a epiderme da derme para quantificação dos fármacos 

retidos. As concentrações de fármacos retidos na epiderme e derme são apresentadas na Figura 

56. 
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O tecido dérmico ao qual foi aplicada a microemulsão de itraconazol apresentou uma 

concentração significativamente maior de itraconazol no estrato córneo e na derme do que 

naquele em que foi aplicada a microemulsão de itraconazol e clotrimazol associados (p <0,05). 

Como relatado anteriormente, o itraconazol é um fármaco lipofílico que apresenta baixa 

solubilidade em água, além de apresentar um alto peso molecular (MARTINELLO & SERRA, 

2008). Estas características são os principais fatores que ocasionam sua retenção na pele, uma 

vez que o estrato córneo e a epiderme são constituídos, principalmente por compostos de 

natureza lipofílica, como ceramidas, ácidos graxos e colesterol, o que aumenta a afinidade do 

itraconazol à pele (TORTORA & DERRICKSON, 2016). Portanto, é essencial o uso de 

promotores de permeação para reduzir a resistência cutânea e auxiliar a penetração do 

itraconazol pelo estrato córneo e pela derme. Em contraste, não houve diferença significativa 

(p> 0,05) na concentração de clotrimazol no estrato córneo e derme entre as formulações 

(clotrimazol em associação e incorporado individualmente na microemulsão) (Figura 56). 

 

Figura 56: Quantidade retida (%) de clotrimazol e itraconazol no estrato córneo e na derme. A- Itraconazol 

(Microemulsão itraconazol + clotrimazol); B- Clotrimazol (Microemulsão itraconazol + clotrimazol); C- 

Clotrimazol (Microemulsão clotrimazol) e D- Itraconazol (Microemulsão itraconazol). Média dos valores ± 

desvio padrão, n = 6, onde n é o número de repetições. 
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5.13 TESTE DE IRRITAÇÃO DÉRMICA 

Os excipientes são parte integrante das formulações farmacêuticas e desempenham 

diferentes funções no desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos. As 

microemulsões são constituídas de tensoativos ou mistura destes em alta concentração, o que é 

fundamental para a redução da tensão interfacial e a formação de micelas. Alguns tensoativos 

podem interagir com os lipídios da pele, o que pode ocasionar irritação dérmica e limitar o seu 

uso (WELSS et al., 2004). Todavia, nem todos os surfactantes possuem o mesmo potencial para 

induzir irritação. Os surfactantes selecionados neste trabalho são classificados como não 

iônicos com toxicidade relativamente baixa (TALEGAONKAR et al., 2008).  Dessa forma, é 

importante avaliar a segurança da microemulsão na pele. 

No experimento realizado para a avaliação da microemulsão clotrimazol/itraconazol 

foram empregados camundongos fêmeas divididos em 5 grupos. O grupo controle não recebeu 

nenhum tipo de tratamento, os outros grupos receberam uma aplicação tópica de produto 

diariamente por 5 dias consecutivos em região dorsal previamente tricotomizada. Os grupos 

experimento receberam um dos seguintes produtos: microemulsão sem fármaco (100 mg/kg; 

veículo), 10 mg/kg de animal de microemulsão de clotrimazol (1 % p/p) e itraconazol (1 % 

p/p), 30 mg/kg de animal de microemulsão de clotrimazol (1 % p/p) e itraconazol (1 % p/p), 

100 mg/kg de animal de microemulsão de clotrimazol (1 % p/p) e itraconazol (1 % p/p). Os 

animais foram avaliados diariamente para averiguação do surgimento de qualquer sinal de 

irritação dérmica. Após três dias da última aplicação, os animais foram reavaliados. A Figura 

57 mostra a prancha com as imagens da região dorsal dos camundongos em dias determinados 

após o início do tratamento. As análises diárias indicaram que em nenhum dos grupos-teste 

foram encontrados sinais de irritação dérmica, eritema ou edema, tendo a pele aspecto 

correspondente ao grupo controle. Portanto, os resultados indicaram uma formulação 

farmacêutica segura a ser aplicada na pele intacta, não apresentando potencial para irritação. 
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Figura 57: Fotos da região dorsal da região de aplicação dos produtos em camundongos fêmeas. Cinco grupos 

de tratamento: controle (sem aplicação tópica); veículo (aplicação tópica da microemulsão sem os princípios 

ativos; quantidade de produto aplicado sobre a pele - 10; 30 e 100 mg/kg (aplicação tópica da microemulsão com 

os princípios ativos). Frequência de avaliação visual da pele - D1= dia 1; D2 = dia 2; D3 = dia 3; D4 = dia 4; D5 

= dia 5; e D8 = dia 8 (sem aplicação). 

 

5.14 EFICIÊNCIA in vitro DAS MICROEMULSÕES FRENTE AO FUNGO S. 

brasiliensis 

A eficiência in vitro da microemulsão contendo a associação dos fármacos foi avaliada 

de acordo com o halo de inibição do crescimento do fungo S. brasiliensis, e o resultado foi 

comparado com as microemulsões contendo os fármacos isoladamente, assim como a 

microemulsão sem fármacos (branco). Os resultados foram apresentados na Tabela 33. 

 

 

 



142 
 

 
 

Tabela 33: Diâmetro do halo de inibição de crescimento (mm) de S. brasiliensis frente à ação de microemulsão 

sem fármacos (branco), microemulsão itraconazol + clotrimazol, microemulsão itraconazol e microemulsão 

clotrimazol. Média dos valores ± desvio padrão. 

Microemulsão Halo de inibição de crescimento S. brasiliensis  

(mm ± DP) 

Branco 0 

Itraconazol + Clotrimazol 43,67 ± 2,31 

Itraconazol 33 ± 1,73 

Clotrimazol 41,67 ± 2,88 

 

A Figura 58 apresenta um exemplo das placas experimento evidenciando os halos de 

inibição das formulações frente ao fungo S. brasiliensis. A microemulsão sem fármacos 

(branco) não apresentou atividade inibitória. A microemulsão contendo apenas itraconazol 

apresentou o menor nível de atividade antifúngica e as microemulsões com clotrimazol tanto 

isoladamente quanto em associação com itraconazol apresentaram os maiores halos de inibição 

de crescimento, não diferindo entre si.  

O número de fármacos disponíveis para o tratamento de infecções fúngicas, 

principalmente para o tratamento da esporotricose, é limitado. O uso excessivo do itraconazol 

e a dificuldade de administração em felinos, resultou ao aparecimento de resistência em 

espécies suscetíveis e, atualmente, não satisfazem a necessidade médica veterinária por 

completo (OROFINO-COSTA et al., 2017). Ainda assim, o itraconazol é a primeira escolha 

para esta doença por apresentar melhor resposta terapêutica.  Adicionalmente, a esporotricose 

é um problema de saúde pública devido ao aumento no número de casos em humanos e felinos, 

tornando o problema cada vez maior. Dessa forma, a associação de fármacos de classes 

terapêuticas ou químicas iguais ou diferentes é uma terapêutica alternativa para evitar e superar 

a resistência antifúngica.  

A administração de medicamentos por via oral é um grande problema relatado por 

tutores de gatos e veterinários. O desenvolvimento de um sistema de liberação transdérmico, é 

uma alternativa para a substituição da via oral, quando essa se torna mais inadequada. Além 
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disso, o uso desse tipo de sistema evita diversos problemas relacionados à absorção 

gastrointestinal, interação fármaco e alimento ou outros fármacos administrados oralmente 

(ALKILANI et al., 2015; ALLEN et al., 2007; AULTON, 2005; BIBI et al., 2017). Todavia, 

para o uso transdérmico é essencial que o clotrimazol esteja em associação com o itraconazol 

para a permeação ser sucedida, uma vez que o clotrimazol atua como promotor de permeação, 

conforme demonstrado anteriormente. Dessa forma, mesmo que a microemulsão com 

clotrimazol tenha apresentando atividade satisfatória para o fungo S. brasiliensis, não é 

interessante veicular os fármacos de forma isolada. 

 

Figura 58: Avaliação in vitro das microemulsões frente ao fungo S. brasiliensis. A- Microemulsão branco; B- 

Microemulsão itraconazol; C- Microemulsão clotrimazol; D- Microemulsão itraconazol/clotrimazol. 

 

5.15 ESTUDO DE ESTABILIDADE  

O estudo de estabilidade é um importante parâmetro para a avaliação da segurança, 

eficácia e qualidade de um medicamento. A partir dos resultados deste estudo é determinado o 

prazo de validade, uma importante fonte de informação para possíveis desvios de qualidade. 
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Além disso, para a concessão e renovação de registro e para possíveis alterações pós-registro, 

o estudo de estabilidade é exigido pela ANVISA, órgão regulador responsável pelo registro de 

medicamentos no Brasil (MACEDO, 2010; MAL & CARDOSO, 2013; NISHIOKA, 2006). 

A microemulsão foi avaliada quanto ao aspecto visual, índice de refração, 

condutividade elétrica e teor de substâncias ativas. Não foi possível a análise da distribuição do 

tamanho de gotícula devido a problemas técnicos. A Tabela 34 apresenta os resultados do 

estudo de estabilidade em câmara climática (40 ± 2 oC) e refrigeração (-5 ± 2 oC).  

No final do estudo de estabilidade, em 90 dias, as amostras da microemulsão 

mantiveram-se com aspecto límpido, homogêneo e transparente, características essenciais deste 

sistema. A condutividade elétrica e o índice de refração, análises utilizadas para a verificação 

da alternância estrutural das microemulsões, também indicaram que o sistema se manteve 

estruturalmente do tipo O/A, uma vez que a condutividade elétrica se manteve próximo ao valor 

do componente aquoso da formulação. Este fato foi confirmado pelo índice de refração. O valor 

de pH se manteve constante nas formulações em refrigeração. Em contraste, foi observado uma 

alteração dos valores nas formulações em câmara climática. Porém, eles permaneceram dentro 

da faixa limite do pH da pele de humanos e felinos.  
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Tabela 34: Resultados do estudo de estabilidade em refrigeração e em câmara climática no tempo zero e em 30, 60 e 90 dias da ME-12 contendo clotrimazol e itraconazol. 

Média dos valores ± desvio padrão, n = 3, onde n é o número de repetições. 

 Refrigeração (-5 ± 2 oC) Câmara climática (40 ± 2 oC) 

Aspecto 

visual 

Índice de 

Refração 

Condutividade 

elétrica (µS/cm) 
pH 

Aspecto 

visual 

Índice de 

Refração 

Condutividade 

elétrica (µS/cm) 
pH 

Tempo 

zero 

Límpido, 

homogêneo e 

transparente 

1,440 ± 0,01 19,8 ± 0,1 6,2 ± 0,3 

Límpido, 

homogêneo e 

transparente 

1,440 ± 0,02 19,8 ± 0,1 6,2 ± 0,3 

30 dias 

Límpido, 

homogêneo e 

transparente 

1,441 ± 0,02 19,8 ± 0,1 6,2 ± 0,6 

Límpido, 

homogêneo e 

transparente 

1,440 ± 0,01 19,2 ± 0,4 5,4 ± 0,2 

60 dias 

Límpido, 

homogêneo e 

transparente 

1,440 ± 0,03 19,8 ± 0,1 6,2 ± 0,3 

Límpido, 

homogêneo e 

transparente 

1,442 ± 0,02 19,6 ± 0,1 5,0 ± 0,3 

90 dias 

Límpido, 

homogêneo e 

transparente 

1,440 ± 0,01 19,8 ± 0,1 5,4 ± 0,1 

Límpido, 

homogêneo e 

transparente 

1,440 ± 0,01 19,6 ± 0,2 4,8 ± 0,5 
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De acordo com a ANVISA, mudanças significativas que ocorrerem durante o período 

de 3 a 6 meses do estudo de estabilidade, o prazo de validade provisório (no máximo 24 meses), 

será baseado no estudo de estabilidade de longa duração. O acompanhamento do teor dos 

fármacos é uma ferramenta analítica essencial e indicativa da estabilidade química em 

formulações farmacêuticas. A principal mudança significativa está relacionada ao teor dos 

fármacos, isto é, perda de 5 % no teor/potência do IFA em relação ao valor inicial (BRASIL, 

2005; BRASIL, 2017). A Figura 59 demonstra o teor de itraconazol e clotrimazol nas duas 

condições forçadas de temperatura. 

A concentração inicial dos fármacos na microemulsão foi considerada 100 % e, então, 

o teor foi monitorado ao longo de 90 dias. Nas amostras mantidas sob refrigeração ambos os 

fármacos mantiveram o teor (%) dentro do limite estipulado pela ANVISA. Além disso, é 

importante ressaltar que não houve interação evidente entre clotrimazol e itraconazol a 5 oC, 

uma vez que nos cromatogramas obtidos, os picos referentes aos fármacos foram detectados de 

forma independente, sem o aparecimento de picos adicionais. Em contrapartida, ambos os 

fármacos tiveram mudanças significativas no teor (%) ao longo do tempo quando as 

formulações foram submetidas ao aquecimento, especialmente o clotrimazol. Adicionalmente, 

um novo pico foi observado no cromatograma destas amostras (Figura 60). 

 

Figura 59: Teor de fármaco na microemulsão (clotrimazol e itraconazol) versus tempo de armazenagem nas 

condições do estudo de estabilidade acelerada. Média dos valores ± desvio padrão, n = 3, onde n é o número de 

repetições. 
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Figura 60: Cromatogramas em CLAE-UV das amostras de microemulsão clotrimazol/itraconazol armazenadas a 

em câmara climática (T= 40 °C) durante o estudo de estabilidade após 30, 60 e 90 dias. 

 

A fim de investigar a formação do novo composto detectado nas amostras submetidas 

a temperatura de 40 °C, que poderia ser resultado da interação entre clotrimazol e itraconazol, 

foram realizados estudos adicionais. Inicialmente, foi investigado quais produtos de degradação 

poderiam ser formados a partir da degradação de ambos os fármacos. A literatura relata que o 

clotrimazol apresenta um produto de degradação quando submetido a condições ácidas levando 

á formação do produto 3 indicado na Figura 61 (HÁJKOVÁ et al., 2007).  

 

Figura 61: Esquema de reação mostrando a degradação do clotrimazol em meio ácido. Fonte: elaboração 

própria do autor. 
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Com esses conceitos, foi conduzida a síntese do composto 3 a partir do clotrimazol, 

aquecendo-o a 80 oC na presença de acetonitrila e ácido clorídrico concentrado por 2h. O 

produto teve sua identidade confirmada a partir das técnicas de espectrometria de massas 

(Figura 62) e RMN de 1H, comparando com os dados obtidos na literatura científica. 

Posteriormente, foi conduzida a degradação forçada a partir de uma mistura contendo 

itraconazol e clotrimazol sob aquecimento a 50 °C por 24h em uma solução de acetonitrila, 

água e álcool benzílico, desta forma simulando a composição da microemulsão. Em seguida, o 

produto foi isolado usando cromatografia em coluna. O rendimento desta reação foi muito 

baixo, aproximadamente 6 %, logo não foi possível a análise por RMN de 1H, sendo apenas 

possível a análise por espectrometria de massas (Figura 63) e por CLAE. 

 

 

Figura 62: Espectro de massas da síntese do produto B a partir do clotrimazol. O eixo x representa a relação 

massa/carga (m/z) e o eixo y representa a intensidade relativa. 
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Figura 63: Espectro de massas do produto de decomposição formado a partir da degradação forçada do 

clotrimazol na presença do itraconazol sob aquecimento. O eixo x representa a relação massa/carga (m/z) e o 

eixo y representa a intensidade relativa. 

 

Os dois compostos obtidos por meio das reações, isto é, o produto 3 e o produto obtido 

da degradação, foram analisados por CLAE utilizando o método desenvolvido e validado 

(Figuras 64 e 65). A comparação nos tempos de retenção de ambos os produtos, provou que o 

produto 3 é formado pela degradação do clotrimazol na presença de meio ácido. Além disso, o 

tempo de retenção também se equiparou ao produto previamente detectado nos estudos de 

estabilidade realizados a 40 °C, o que prova que sob condições específicas (aquecimento e pH 

ácido), o clotrimazol pode sofrer degradação em condições ácidas formando o produto 3. Na 

Tabela 29, pode-se destacar o acompanhamento do pH no estudo de estabilidade. É importante 

destacar que as formulações submetidas ao aquecimento tiveram um decaimento do pH a partir 

de 30 dias, corroborando o decaimento do teor do clotrimazol em meio ácido.  
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Figura 64: Cromatograma em CLAE-UV do composto 3 obtido a partir do aquecimento do clotrimazol presença 

de acetonitrila e ácido clorídrico concentrado. 

 

Composto 3 (2-clorofenil)difenilmetanol). Síntese do clotrimazol na presença de acetonitrila 

e ácido clorídrico concentrado. RMN de 1H (500,00 MHz, CDCl3): 7,39 (dd, J = 7,9; 1,2 Hz, 

1H), 7,36 – 7,21 (m, 11H), 7,10 (td, J = 7,7; 1,3 Hz, 1H), 6,70 (dd, J = 7,9; 1,6 Hz, 1H), 4,42 

(s, 1H).  

 

Figura 65: Cromatograma em CLAE-UV do produto de decomposição formado a partir da degradação forçada 

do clotrimazol na presença do itraconazol sob aquecimento.  
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O teor (%) do itraconazol nas formulações submetidas à câmara climática também 

apresentou uma diminuição significativa ao longo de 90 dias, fora do limite estipulado pela 

ANVISA. Com o intuito de excluir a possibilidade de interação entre os fármacos, a alteração 

no teor do itraconazol também foi investigada. Diferente do clotrimazol, não foi encontrado na 

literatura científica estudos sobre a degradação do itraconazol. Dessa forma, foi recolhida uma 

alíquota diretamente do cromatógrafo no tempo de retenção do produto de degradação formado 

durante o estudo de estabilidade. Nesta análise, foi encontrado um pico com razão massa/carga, 

em uma intensidade bem menor, igual a 437,1931. O decaimento do teor (%) do itraconazol foi 

inferior em comparação ao clotrimazol, o que direcionou para a hipótese de uma interação do 

itraconazol com algum outro excipiente da microemulsão (Figura 66). Considerando a massa 

molecular de 437, que poderia advir da massa 419 com adição do íon amônio da matriz da 

espectrometria de massas, propomos que esse produto de degradação possa ser formado pela 

adição nucleofílica do álcool benzílico no CH2 que une a parte aromática fenólica com o anel 

1,3-dioxolano. 

 

 

Figura 66: Esquema de reação da possível interação do itraconazol na presença de álcool benzílico. Fonte: 

elaboração própria do autor. 

 

O estudo de estabilidade indicou que as formulações submetidas ao aquecimento 

constante não apresentaram resultados satisfatórios. No entanto, não descredencia a 

microemulsão contendo a associação do clotrimazol e itraconazol, porém é uma formulação 

que deverá ser mantida em refrigeração constante, sendo necessário o estudo de estabilidade de 

longa duração para uma avaliação completa. 
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6 CONCLUSÃO 

 Inicialmente foi realizado um estudo de compatibilidade entre o clotrimazol e 

itraconazol. Foram utilizadas técnicas de análise térmica, DSC e TG, além das técnicas 

de DRX e infravermelho. Foi observado uma mudança no perfil termoanalítico da 

mistura binária na curva de DSC, porém não é condizente com o processo de produção 

de medicamentos até o momento da sua administração pelos pacientes. Posteriormente, 

no desenvolvimento e validação da metodologia analítica por CLAE, foi concluído a 

inexistência de indicativo de qualquer tipo de interação entre os fármacos;  

 

 Foi possível a obtenção de um sistema microemulsionado contendo 1 % de clotrimazol 

e 1 % de itraconazol a partir do diagrama pseudoternário de fases. A fase oleosa, o álcool 

benzílico e a mistura Tween® 60 e propilenoglicol foram capazes de solubilizar maior 

concentração de ativos; 

 

 O aspecto visual da microemulsão foi transparente e pouco viscoso e, a caracterização 

físico-química indicou o tamanho de gotículas em escala nanométrica com distribuição 

uniforme, característico de um sistema monodisperso. O pH foi adequado para 

formulações de uso tópico, a CE e o IR indicaram que a estrutura da microemulsão é do 

tipo O/A; 

 

 A metodologia analítica desenvolvida por CLAE para a detecção simultânea do 

clotrimazol e itraconazol foi validada, demonstrando ser linear, exata, precisa e robusta 

para a análise de teor dos ativos no estudo de estabilidade e no estudo de permeação ex 

vivo, sendo aplicada para estes fins; 

 

 O estudo de permeação ex vivo indicou que o desempenho da permeação dos ativos na 

microemulsão foi influenciado pelo clotrimazol, responsável pela desorganização 

lipídica do estrato córneo devido às ligações de hidrogênio formadas entre o fármaco e 

a porção polar lipídica, facilitando então, a entrada do itraconazol nas membranas 

biológicas. Dessa forma, a microemulsão desenvolvida é considerada uma forma 

farmacêutica promissora de liberação modificada, como sistemas transdérmicos;  



153 
 

 
 

 Os testes de irritação dérmica in vivo em camundongos suíços indicaram que a 

microemulsão não apresenta potencial para irritação dérmica devido à ausência de 

edema e eritema, sendo considerada segura para a aplicação na pele íntegra; 

 

 A microemulsão contendo a associação clotrimazol e itraconazol apresentou atividade 

inibitória in vitro satisfatória frente ao fungo S. brasiliensis, assim como a 

microemulsão com o clotrimazol isolado. Ambas as formulações apresentaram maiores 

halos de inibição, não diferindo entre si; 

 

 O estudo de estabilidade mostrou que a formulação contendo 1 % clotrimazol e 1 % 

itraconazol apresenta estabilidade física e química durante 90 dias apenas para as 

formulações mantidas em refrigeração. Os resultados referentes ao teor dos ativos para 

as formulações mantidas em aquecimento não foram satisfatórios. O clotrimazol é 

degradado em meio ácido resultando no produto (2-clorofenil)difenilmetanol, já 

relatado na literatura científica. Foi possível propor o mecanismo de degradação do 

itraconazol a partir da espectrometria de massas da alíquota referente ao tempo de 

retenção do produto gerado durante o estudo de estabilidade, indicando uma possível 

interação do itraconazol com o álcool benzílico, fase oleosa da microemulsão. Os 

resultados não invalidam a formulação desenvolvida, porém, é essencial a sua 

permanência sob refrigeração.  

 

7 PERSPECTIVA 

Novos estudos serão realizados estudando-se possíveis variações na microemulsão 

desenvolvida como a utilização de outras fases oleosas. Outros excipientes também poderão ser 

variados, com o objetivo de melhoramento da formulação.  
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APÊNDICE I 

Composto 2-(p-tolil)-2,3-di-hidronafto[2,3-b]furano-4,9-diona 

 

 

 

- RMN de 1H (500,00 MHz, CDCl3): 8,13 – 8,09 (m, 2H); 7,76 – 7,68 (m, 2H); 7,30 (d, J = 

8,1 Hz, 2H); 7,21 (d, J = 7,9 Hz, 2H); 5,98 (dd, J = 10,9 e 8,7 Hz, 1H); 3,66 (dd, J = 17,2 e 10,9 

Hz, 1H); 3,27 (dd, J = 8,7 e 17,2 Hz, 1H); 2,37 (s, 3H). 
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Composto 2-(p-tolil)-2,3-di-hidronafto[1,2-b]furano-4,5-diona  

 

  

 

- RMN de 1H (500,00 MHz, CDCl3): 8,12 – 8,09 (m, 1H); 7,76 – 7,72 (m, 2H); 7,71 – 7,68 

(m, 1H); 7,31 – 7,19 (m, 4H); 5,97 (dd, J = 10,3 e 8,4 Hz, 1H); 3,64 (dd, J = 17,4 e 10,3 Hz, 

1H); 3,28 (dd, J = 17,3 e 8,4 Hz, 1H); 2,37 (s, 3H). 
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Composto 2-metil-2-fenil-2,3-di-hidronafto[2,3-b]furano-4,9-diona  

 

 

 

 

- RMN de 1H (500,00 MHz, CDCl3): 8,13 – 8,10 (m, 2H); 7,74 – 7,66 (m, 2H); 7,48 – 7,28 

(m, 5H); 3,47 (d, J = 17,0 Hz, 1H); 3,38 (d, J = 17,0 Hz, 1H); 1,88 (s, 3H). 
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Composto 2-metil-2-fenil-2,3-di-hidronafto[1,2-b]furano-4,5-diona  

 

 

 

 

- RMN de 1H (500,00 MHz, CDCl3): 8,11 (dd, J = 7,6 e 1,0 Hz, 1H); 7,79 (dd, J = 7,6 e 1,0 

Hz, 1H); 7,69 (td, J = 7,6 e 1,3 Hz, 1H); 7,61 (td, J = 7,6 e 1,3 Hz, 1H); 7,46 – 7,38 (m, 4H); 

7,35 – 7,31 (m, 1H); 3,40 (d, J = 15,3 Hz, 1H); 3,32 (d, J = 15,3 Hz, 1H); 1,90 (s, 3H). 
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Composto 1,11b-di-hidronafto[2,3-b]benzofurano-6,11(2H,4aH)-diona  

 

 

 

 

- RMN de 1H (500,00 MHz, CDCl3): 8,09 – 8,07 (m, 1H); 7,74 – 7,66 (m, 2H); 6,29 – 6,25 

(m, 1H); 6,08 – 6,05 (m, 1H); 5,17 (d, J = 8,9 Hz, 1H); 3,59 – 3,54 (m, 1H); 2,23 – 2,14 (m, 

2H); 2,04 – 1,96 (m, 1H); 1,63 – 1,56 (m, 2H). 
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Composto 7,8-di-hidronafto[1,2-b]benzofurano-5,6(6bH,10aH)-diona  

 

 

 

 

- RMN de 1H (500,00 MHz, CDCl3): 8,11 – 8,05 (m, 1H); 7,67 – 7,61 (m, 2H); 7,59 – 7,55 

(m, 1H); 6,34– 6,27 (m, 1H); 6,09 – 6,03 (m, 2H); 5,25 (dd, J = 10,4 e 8,8 Hz, 1H); 3,53 (dd, J 

= 10,4 e 8,8 Hz, 1H); 1,64 – 1,52 (m, 2H); 2,03 – 1,93 (m, 2H); 1,64 – 1,52 (m, 2H). 
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Composto 2-(2,4-dimetilfenil)-2,3-di-hidronafto[2,3-b]furano-4,9-diona  

 

 

 

 

- RMN de 1H (500,00 MHz, CDCl3): 8,13 – 8,08 (m, 2H); 7,76 – 7,68 (m, 2H); 7,28 – 7,24 

(m, 1H); 7,05 – 7,01 (m, 2H); 6,15 (dd, J = 10,9 e 8,8 Hz, 1H); 3,65 (dd, J = 17,1 e 10,9 Hz, 

1H); 3,12 (dd, J = 17,1 e 8,8 Hz, 1H); 2,34 (s, 3H); 2,32 (s, 3H). 
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Composto 2-(2,4-dimetilfenil)-2,3-di-hidronafto[1,2-b]furan-4,5-diona  

 

 

 

- RMN de 1H (500,00 MHz, CDCl3): 8,13 – 8,10 (m, 2H); 7,72 – 7,66 (m, 1H); 7,64 – 7,57 

(m, 1H); 7,23 – 7,21 (m, 1H); 7,07 – 7,03 (m, 2H); 6,22 (dd, J = 10,5 e 8,4 Hz, 1H); 3,58 (dd, 

J = 17,3 e 8,4 Hz, 1H); 3,12 (dd, J = 17,1 e 8,8 Hz, 1H); 2,37 (s, 3H); 2,33 (s, 3H). 
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Composto 2-fenil-2,3-di-hidronafto[2,3-b]furano-4,9-diona  

 

 

  

 

- RMN de 1H (500,00 MHz, CDCl3):
 8,11 – 8,08 (m, 2H); 7,75 – 7,77 (m, 2H); 7,41 –7,27 (m, 

5H); 6,00 (dd, J = 10,9 e 8.6 Hz, 1H); 3,67 (dd, J = 17,2 e 10,9 Hz, 1H); 3,27 (dd, J = 17,2 e 

8,6 Hz, 1H). 
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Composto 2-fenil-2,3-di-hidronafto[1,2-b]furano-4,5-diona  

 

  

 

- RMN de 1H (500,00 MHz, CDCl3): 8,13 – 8,11 (m, 1H); 7,71 – 7.59 (m, 3H); 7,46 – 7,37 

(m, 5H); 6,06 (dd, J = 10,5 e 7,9 Hz, 1H); 3,62 (dd, J = 15,6 e 10,5 Hz, 1H); 3,20 (dd, J = 15,6 

e 7,8 Hz, 1H). 
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Composto 3a,10b-di-hidro-1H-nafto[b]ciclopenta[d]furano-5,10-diona  

 

 

  

 

- RMN de 1H (500,00 MHz, CDCl3):
 8,06 – 8,05 (m, 2H); 7,72 – 7,65 (m, 2H); 6,16 (t, J = 2,6 

Hz, 1H); 6,06 (d, J = 8.9 Hz, 1H); 5,93 (dt, J = 7,9 e 2,2 Hz, 1H); 4,13 (dt, J = 8,5 e 2,2 Hz, 

1H); 2,95 – 2,73 (m, 2H). 
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Composto 3a,10b-di-hidro-1H-nafto[b]ciclopenta[d]furano-9,10-diona 

 

 

  

 

- RMN de 1H (500,00 MHz, CDCl3): 8,06 (t, J = 8,4 Hz, 1H); 7,64 – 7,54 (m, 3H); 6,18 – 6,13 

(m, 2H); 5,95 – 5,92 (m, 1H); 4,06 (dt, J = 8,2 e 2,0 Hz, 1H); 2,92 – 2,85 (m, 1H); 2,72 – 2,67 

(m, 1H).  
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APÊNDICE II: Estudo de estabilidade 

2-(p-tolil)-2,3-di-hidronafto[2,3-b]furano-4,9-diona (2A) 
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2-(p-tolil)-2,3-di-hidronafto[1,2-b]furano-4,5-diona (2B) 
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2-metil-2-fenil-2,3-di-hidronafto[1,2-b]furano-4,5-diona (3B) 
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1,11b-di-hidronafto[2,3-b]benzofurano-6,11(2H, 4aH)-diona (4A) 
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7,8-di-hidronafto[1,2-b]benzofurano-5,6(6bH,10aH)-diona (4B) 
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2-fenil-2,3-di-hidronafto[2,3-b]furano-4,9-diona (7A) 
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Composto 2-fenil-2,3-di-hidronafto[1,2-b]furano-4,5-diona (7B) 
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ANEXO I 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Avaliação da atividade hemolítica em hemácias humanas de compostos com 

atividade antifúngica 

Pesquisador: Sonia Rozental 

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Versão: 2 

CAAE: 50765015.5.0000.5257 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 1.394.035 

Apresentação do Projeto: 

Protocolo 295-15. Respostas recebidas em 09/12/2015. 

Ver parecer Cep n. 1.342.982, datado de 30/11/2015 

Objetivo da Pesquisa: 

Ver parecer Cep n. 1.342.982, datado de 30/11/2015 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Ver parecer Cep n. 1.342.982, datado de 30/11/2015 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Ver parecer Cep n. 1.342.982, datado de 30/11/2015 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Ver parecer Cep n. 1.342.982, datado de 30/11/2015 

Recomendações: 

Não foi encontrada a carta de anuência do Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia 

da UFRJ (LACFAR/UFRJ). Essa carta deve ser anexada, quando do envio do primeiro relatório semestral. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

1) Quanto ao TCLE:  

1.1) A pesquisadora afirma que “este procedimento não implica nenhum risco, pois faz parte dos 

procedimentos de rotina para a coleta de sangue”. Porém, a Resolução 466 do Conselho Nacional de 
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Saúde em seu item V assevera que “toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e 

gradações variados”. Solicita-se adequação. Resposta: alterado o TCLE. Análise: pendência atendida. 

1.2) A Res. 466 em seu item IV.3.h exige que o TCLE apresente “explicitação da garantia de indenização 

diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa”. Solicita-se adequação. Resposta: alterado o TCLE. 

Análise: pendência atendida.  

2. Quanto ao Projeto  

2.1 Deve haver uma carta de anuência do Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia 

da UFRJ (LACFAR/UFRJ) Resposta: carta anexada Análise: ver Recomendações 

Considerações Finais a critério do CEP: 

a. De acordo com o item X.1.3.b, da Resolução CNS n.º 466/12, o pesquisador deverá apresentar 

relatórios semestrais que permitam ao Cep acompanhar o desenvolvimento dos projetos. Esses 

relatórios devem conter informações detalhadas nos moldes do relatório final contido no Ofício 

Circular n. 062/2011. 

b. Eventuais emendas (modificações) ao protocolo devem ser apresentadas, com justificativa, ao CEP, 

de forma clara e sucinta, identificando a parte do protocolo a ser modificada. 
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ANEXO II 

Ferreira, P.G. et al. Synthesis, Stability Studies, and Antifungal Evaluation of Substituted α- 

and β-2,3-Dihydrofuranaphthoquinones against Sporothrix brasiliensis and Sporothrix 

schenckii. Molecules, 2019, v. 24, n. 930. DOI:10.3390/molecules24050930. 
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