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RESUMO 

 

A crescente incidência de infecções fúngicas, juntamente ao aparecimento de 

espécies/cepas de fungos resistentes aos medicamentos comumente receitados no 

tratamento, justifica o crescente número de estudos visando desenvolver novas 

estratégias de tratamento mais eficazes. Candida spp. são os principais patógenos 

causadores de infecções fúngicas ao redor do mundo, sendo a C. albicans a espécie 

mais comum. As candidíases superficiais (mucosas) são os tipos de infecções mais 

comuns. Já as cadidíases invasivas estão atreladas a altas taxas de mortalidade e 

acometem principalmente pacientes imunocomprometidos. O número de relatos de 

resistência a medicamentos como o Fluconazol e a Anfotericina B, que compõe a linha 

de frente dos tratamentos convencionais, também vem aumentando. Assim, a busca 

por novos agentes antifúngicos se faz necessária.  

Neste panorama, estudos envolvendo metabólitos secundários de plantas 

como agentes antifúngicos, tanto na forma de óleos essenciais como de seus 

derivados isolados, têm se mostrado uma alternativa interessante para combater 

estas infecções. O potencial de ação reportado in vitro para alguns destes metabólitos 

é bastante promissor, pois são eficazes até contra biofilmes. No entanto, as 

características físico-químicas destas substâncias geram alguns desafios frente a sua 

aplicação in vivo.  

Desta forma, sua incorporação em sistemas nanoestruturados é interessante, 

devido ao fato destes proporcionarem maior estabilidade ao ativo e aumentar sua 

biodisponibilidade através da sua encapsulação em nanopartículas. O tamanho 

nanométrico destas nanopartículas providencia um melhor perfil de distribuição do 

ativo no tecido, devido à alta área superficial atrelada a estes sistemas, e ainda facilita 

a sua penetração no meio intracelular.  

Este trabalho apresenta uma breve revisão sobre esta problemática. Destaca 

também, a proposta de um sistema contendo um composto de origem natural 

encapsulado em nanopartículas com caráter mucoadesivo, visando aplicação no 

tratamento de candidíases superficiais (mucosas). A confecção e caracterização deste 

sistema seria o trabalho de conclusão de curso a ser desenvolvido para o curso de 

graduação em Química, que foi interrompido devido a pandemia de Covid-19. 

 

Palavras-chave: Candida albicans, óleos essenciais, timol, nanoemulsões. 
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1. Introdução  

 O aumento nos casos de infecções fúngicas ao redor do mundo, juntamente ao 

aparecimento de espécies/cepas de fungos que apresentam algum tipo de resistência 

aos medicamentos comumente empregados têm incentivado estudos que buscam por 

potenciais agentes antifúngicos (AAF) mais eficazes e novas estratégias de 

tratamento.  

Os principais patógenos causadores de micoses são do gênero Candida spp., 

sendo a C. albicans a espécie mais comum. As candidíases superficiais estão entre 

as infecções mais comuns e as candidíases invasivas estão atreladas a altas taxas 

de mortalidade. Os mecanismos de resistência desenvolvidos por estes micro-

organismos já são descritos na literatura e são utilizados para auxiliar no 

desenvolvimento de novas estratégias de tratamento mais eficazes a partir de novos 

AAF. Estes novos AAF devem agir preferencialmente através de mecanismos 

diferenciados a fim de contornar esse problema de resistência.  

 Dentro desta perspectiva, uma das soluções que tem se destacado nas últimas 

décadas, é a utilização de metabólitos secundários de plantas (MSP), na forma de 

óleos essenciais (OE) ou de seus derivados isolados. Estes compostos apresentam 

alta atividade biológica e inclusive podem ser utilizados em combinação com os 

fármacos existentes com a finalidade de resgatar a sua eficácia.  

Diversos estudos têm explorado o potencial antimicrobiano destes metabólitos, 

trazendo resultados bastante promissores frente a sua utilização como AAF. Os 

resultados reportados na literatura indicam que diversos destes metabólitos são 

adequados para tratar o problema de resistência, tendo em vista que o seu mecanismo 

de ação envolve interferir em uma série de processos metabólicos do fungo, 

juntamente à desestruturação da célula (membrana), e se mostram eficazes até 

mesmo contra biofilmes. Contudo, apesar de estudos in vitro confirmarem esta 

eficácia, mais estudos direcionados in vivo ainda são necessários. 

 Entretanto, as características estruturais e as propriedades físico-químicas 

destes compostos, que estão intimamente ligadas ao seu mecanismo de ação, 

também são responsáveis pela sua instabilidade e baixa biodisponibilidade em meio 

fisiológico. Portanto, sua aplicação in vivo traz alguns desafios. 
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Desta maneira, a aplicação da nanotecnologia, particularmente no setor 

farmacêutico, já vem sendo utilizada para transpor estes desafios. Já são encontradas 

na literatura diversas estratégias para resolver problemas de estabilidade e 

biodisponibilidade destes metabólitos. Estas estratégias envolvem a encapsulação 

destes compostos em dispersões coloidais, onde o ativo pode ser protegido em 

nanopartículas (NP). 

Dentre as características proporcionadas por estes sistemas, estão a: melhora 

no perfil de distribuição do ativo no tecido alvo, proporcionado pelo tamanho 

nanométrico das partículas que facilitam a penetração nos tecidos, inclusive através 

da membrana celular; maior estabilidade do ativo em meio fisiológico e 

consequentemente maior biodisponibilidade, necessitando assim de menores doses 

a serem administradas, visto que é evitada a sua degradação; redução da toxicidade 

do ativo; e a liberação controla e localizada.  

Alguns dos sistemas comumente utilizados para estes fins são as micelas 

poliméricas, NP poliméricas, lipossomos e nanoemulsões. Estes sistemas compõem 

uma das melhores alternativas para novas estratégias de tratamentos, pois podem ser 

produzidos através de diversas técnicas e já existem estudos comprovando a eficácia 

da utilização de MSP como AAF quando incorporados nestes sistemas. A confecção 

destes sistemas é baseada no emprego de novas tecnologias (nanotecnologia) 

sempre buscando utilizar insumos obtidos a partir de fontes naturais e renováveis. 

Tratando-se de aplicações farmacêuticas, é necessário que os componentes 

destes sistemas apresentem baixa toxicidade (ou nenhuma se possível), sejam 

biocompatíveis e biodegradáveis. 

Este trabalho tem como objetivo trazer uma breve revisão sobre a necessidade 

do desenvolvimento de novos AAF para o tratamento de candidíases nas mucosas, 

tendo como foco princípios ativos oriundos de fontes naturais como os MSP na forma 

de OE ou seus derivados isolados. Assim como, apresentar os sistemas comumente 

empregados para transpor os problemas de estabilidade, biodisponibilidade, 

toxicidade e liberação atrelados à utilização destes compostos naturais.  

Finalmente, também é proposto o desenvolvimento de um sistema (NE) 

passível de aplicação para o tratamento de candidíases em mucosas, onde é 

encapsulado timol como AAF. 
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2. Objetivos  

Objetivo geral: 

Trazer uma breve revisão sobre a necessidade do desenvolvimento de novos 

AAF para o tratamento de candidíases nas mucosas, tendo como foco princípios 

ativos oriundos de fontes naturais como os MSP na forma de OE ou seus derivados 

isolados. Assim como, apresentar os sistemas comumente empregados para transpor 

os problemas de estabilidade, biodisponibilidade, toxicidade e liberação atrelados à 

utilização destes compostos naturais.  

 

Objetivos específicos: 

• Trazer um levantamento sobre a incidência de infecções fúngicas e a 

necessidade do desenvolvimento de novos AAF baseado em novas 

substâncias que apresentem mecanismos de ação diferenciados para o 

tratamento de candidíases 

• Descrever as características dos MSP como princípios ativos eficazes 

alternativos para tratar candidíases, tanto na forma de compostos isolados 

como em conjunto com os AAF comumente empregados. 

• Apresentar alguns dos sistemas comumente empregados para transpor 

problemas de estabilidade, biodisponibilidade e possível toxicidade intrínsecos 

aos MSP. 

• Propor o desenvolvimento de um sistema englobando o conteúdo que foi 

apresentado, como alternativa para a sua possível aplicação no tratamento de 

candidíases em mucosas.  
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3. Revisão da literatura 

3.1. Infecções fúngicas 

Estima-se que doenças causadas por fungos afetam cerca de 1,7 bilhões de 

pessoas ao redor do mundo e as infecções invasivas são responsáveis por cerca de 

1,5 milhões de mortes por ano, cerca de 3 vezes mais do que a malária.1,2  

Vandeputte et al.3 caracterizaram as principais infecções causadas por fungos 

ao redor do mundo, especificando os locais das infecções, assim como o tipo de 

patógeno, principais órgãos acometidos, o gênero do principal causador (espécies 

para as infecções invasivas) e a incidência estimada, como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1. Características das principais infecções fúngicas ao redor do mundo. 

Local no 
corpo 

Tipo de 
patógeno 

Órgão / tecido Gênero mais 
frequente 

Incidência 
estimada de 

infecções (global) 
casos/ano 

Superficial Primário Pele e 
cabelos 

Malassezia 

Tricophyton 

~140.000.000 

Cutâneo Primário Pele e unhas Epidermophyton 

Microsporum 

~1.500.000.000 

Mucosa Oportunista Vagina, 

trato GI, trato 
urinário e 

olhos 

Candida spp. 

 

Aspergillus, 
Fusarium 

~135.000.000 

~9.500.000 

~1.000.000 

Sistêmico Oportunista Qualquer 
órgão 

(pulmão, 
cérebro, 
sangue 

Candida (C. 
albicans) 

Aspergillus 
fumigatus 

Cryptococcus 
neoformans 

Histoplasma 
capsulatum 

Pneumocystis 
jirovecii 

Coccidioidomyces 
entre outros 

>750.000 

 

>300.000 

 

~225.000 

 

~100.000 

 

>400.000 

até 300.000 

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Firacative, 20201, Vandeputte et al., 20123 e The Fungal 
Infection Trust, 20164. 
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Patógenos primários são aqueles naturalmente capazes de infectar um 

organismo saudável. Por outro lado, patógenos oportunistas podem ser encontrados 

na forma comensal (isto é, habita o hospedeiro sem causar danos à saúde) em 

organismos saudáveis e, somente após a transição para a forma patogênica, são 

capazes de colonizar o tecido afetado. Infecções localizadas causam desconforto 

local, entre outros sintomas dependendo da região afetada e, se não forem tratadas 

de maneira adequada, podem colonizar o tecido e evoluir para uma infecção invasiva, 

com sintomas que podem variar de uma febre comum à um choque séptico.3 

A crescente incidência de infecções fúngicas nas últimas décadas está atrelada 

ao aparecimento de novas de cepas/espécies resistentes aos tratamentos 

convencionais, geralmente como resultado do uso indiscriminado de antibióticos com 

amplo espectro de atividade. Também, no caso das infecções invasivas, onde os mais 

afetados são pacientes imunocomprometidos, está atrelada ao aumento de terapias 

imunossupressoras disponíveis e a maior expectativa de vida dos pacientes devido 

aos avanços nos tratamentos. As infecções invasivas costumam acometer pacientes 

neoplásicos, pacientes com AIDS e portadores de HIV, diabéticos, receptores de 

transplante de órgãos, idosos e neonatos prematuros. As infecções mais severas 

costumam ocorrer em centros de tratamento intensivo e a estadia prolongada nestes 

centros é considerada um dos parâmetros etiológicos destas infecções.1,3,5–8 

Como é possível observar na Tabela 1, os fungos do gênero Candida estão 

entre os principais agentes causadores de infecções sistêmicas e são de longe os 

mais comuns tratando-se de infecções nas mucosas. De fato, Candida spp. são 

responsáveis por cerca de 72% das infecções fúngicas causadas em ambiente 

hospitalar e cerca de 15% de todas as infecções nosocomiais e infecções 

hematogênicas.9  

A candidíase (isto é, infecção causada por Candida spp.), quando na sua forma 

invasiva, está atrelada à altas taxas de mortalidade. A candidemia (isto é, infecção na 

corrente sanguínea causada por Candida spp.) nosocomial, apresenta uma taxa de 

mortalidade de cerca de 50% (global) e, apesar da carência de estudos mais 

representativos em regiões como a América Latina, os estudos existentes sugerem 

taxas de mortalidade muito maiores em países como o Brasil. 6  
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O fato de que a maioria dos casos de candidíase mais severos acometem 

preferencialmente pacientes imunocomprometidos é reflexo da característica 

oportunística do fungo. Como citado anteriormente, essa patogenicidade oportunística 

do fungo deve-se à transição da sua forma comensal para a forma patogênica. As 

condições necessárias para essa transição estão atreladas à alguns fatores específico 

responsáveis pelo desbalanço do equilíbrio entre as atividades do sistema de defesa 

do hospedeiro, microbiota local e da presença do fungo, causadas por 

imunossupressão, deterioração da integridade da mucosa afetada e/ou a perturbação 

da microbiota local através do uso de antibióticos.7 

Candida spp. são os principais causadores de infecções sistêmicas (por 

exemplo, candidemia) e micoses (por exemplo, candidíase vulvovaginal). Apesar da 

resistência à medicamentos estar atrelada predominantemente a outras espécies de 

Candida como Candida krusei, Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida 

parapsilosis, Candida guilliermondii, e a incidência destas espécies estar aumentando, 

o maior agente causador de candidíases ainda é o Candida albicans.10–12  

Um estudo longitudinal analisou casos de infeção fúngica hospitalar dentro de 

uma janela de 12 anos (2003-2015) realizado no Rio Grande do Sul (o autor sugere 

que este foi o maior estudo deste tipo realizado na região sul do Brasil até a data da 

sua publicação) relata que, mais da metade das infecções reportadas (57,86%) eram 

infecções (superficiais) causadas por Candida spp.. Destas, mais de 90% eram 

Candida albicans (53,57% do total).13 

No corpo humano, estes micro-organismos (MO) podem habitar diversos 

tecidos. O C. albicans é comumente encontrado na forma comensal em locais como 

a cavidade oral, trato gastro-intestinal (GI) e mucosa urogenital e estima-se que está 

presente nas mucosas de 2 em cada 3 humanos.10 As altas taxas de mortalidade 

apresentadas remetem às infecções invasivas. No entanto, a incidência de infecções 

superficiais (micoses) é muito maior.14 

A candidíase oral afeta cerca 2,5 milhões de indivíduos ao redor do mundo e 

costuma acometer principalmente usuários de próteses dentárias, pacientes 

neoplásicos sob tratamento radioterápico em regiões como a cabeça e o pescoço, 

assim como bebês, indivíduos inalando medicamentos esteróides para asma e  90% 
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de pacientes com HIV/AIDS não passando por tratamento antirretroviral quando 

necessário.4,15  

Estima-se que a candidíase no esôfago afete cerca de 1,4 milhões de pessoas 

como 20% de pacientes com HIV/AIDS não passando por tratamento antirretroviral 

quando necessário, e dos que estão recebendo tratamento antirretroviral, 0,5% devem 

desenvolvê-la. Também afeta pacientes inalando medicamentos esteróides, 

diabéticos e outras condições imunodepressoras. 4,16,17  

A candidíase vulvovaginal (CVV) afeta cerca de 135 milhões de mulheres ao 

redor de mundo anualmente, onde cerca de 8% destas deve enfrentar mais de 4 

episódios anuais, caracterizando como caso de CVV recorrente (CVVR). A CVV e 

principalmente a CVVR, afetam de maneira significativa a qualidade de vidas das 

mulheres acometidas, gerando substancial impacto negativo psicossocial, além do 

desconforto dos sintomas.4,11 Estima-se que até 75% das mulheres experienciam CVV 

pelo menos uma vez ao longo de suas vidas e cerca de 45% das mulheres passam 

por pelo menos 2 episódios de CVV por ano. Um diagnóstico precoce e o tratamento 

adequado são cruciais para evitar posteriores complicações mais severas. No entanto, 

é uma tarefa difícil, visto que infecções fúngicas são geralmente subestimadas, 

possuem carência de programas de vigilância nos centros de saúde e se tratando de 

infecções invasivas o diagnóstico costuma ser tardio.18  

A crescente incidência de infecções fúngicas nas últimas décadas e o 

aparecimento de novas cepas/espécies que apresentam alguma resistência aos 

tratamentos disponíveis, enfatizam a importância do desenvolvimento de novas 

estratégias de tratamentos.8,12,14,19–21 

3.2. Resistência 

O próprio processo evolutivo via seleção natural permite que MO desenvolvam 

mecanismos de resistência aos medicamentos utilizados naturalmente e com relativa 

rapidez, permitindo que o fungo cresça e se espalhe na presença da droga.11,14 Os 

diversos mecanismos de adaptação e resistência de Candida spp. às principais 

drogas disponíveis são extensamente descritos na literatura.3,8,10,14,20,22  

A resposta destes MO à exposição a agente antifúngicos com efeitos 

fungistáticos (isto é, não matam o fungo, apenas suprimem seu crescimento e 
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propagação) e fungicidas (isto é, matam o fungo) pode ser via 3 mecanismos 

principais: reduzir a concentração efetiva da droga, alterações no alvo do 

medicamento e modificações no metabolismo.14 

Dentre os diversos mecanismos de resistência e adaptação, a formação de 

biofilmes é um dos fatores mais preocupantes e um dos mais significativos atrelados 

ao aumento (em ordens de magnitude) da virulência da candidíase.9,22 Biofilmes 

envolvem a formação de uma comunidade altamente organizada de células protegida 

por uma matriz polimérica composta de polissacarídeos, carboidratos e proteínas 

excretados pelo fungo, assim como uma mudança estrutural das suas células, que 

proporcionam maior adesão ao tecido, maior densidade de células, e facilita a 

propagação do MO no tecido infectado.9,14 Estes e alguns outros fatores mais 

específicos (por exemplo, mudanças na composição dos esteróis da membrana, 

superexpressão das bombas de efluxo, entre outros) diminuem a susceptibilidade do 

fungo aos tratamentos convencionais, principalmente a drogas como os azóis e os 

polienos, que são a linha de frente no combate a candidiases.9,14,22  

3.3. Agentes antifúngicos 

Os principais AAF disponíveis podem ser classificados de acordo com as suas 

estruturas, como azóis (triazóis) (Figura 1 1-5), equinocandinas (Figura. 1 6-7), 

polienos (Figura 1 8-10), alilaminas (Figura 1 11-12) e análogos de pirimidinas (Figura 

1. 13).8 

Na Figura 1, são apresentadas as estruturas das principais drogas atualmente 

em uso para o tratamento de candidíase (superficial e sistêmica). Estes AAF também 

são utilizados para o tratamento de infecções causadas por outros fungos e são 

administrados de forma oral, tópica ou intravenosa dependendo do grau de toxicidade 

da droga e do tipo de infecção. Os principais mecanismos de ação destes AAF estão 

focados na interferência da síntese da parede celular do fungo (equinocandinas), atuar 

como inibidores da biossíntese de ergosterol (azóis e alilaminas), na síntese de ácidos 

nucleicos (flucitosina) ou como disruptores de membrana celular do fungo (polienos).14 
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Figura 1. Estruturas dos principais AAF. 1 Fluconazol, 2 Itraconazol, 3 Voriconazol, 4 
Posaconazol, 5 Efinaconazol, 6 Caspofungina, 7 Micafungina, 8 Nistatina, 9 
Anfotericina B, 10 Natamicina, 11 Terbinafina, 12 Naftifina, 13 Flucitocina. 

 

Fonte: Adaptado de Campoy et al., 2017.14 

 

Diferente das bactérias, os fungos são organismos eucariontes. Isso significa 

que nossas células compartilham de alguns potenciais alvos utilizados no combate a 
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estes MO, o que potencializa riscos de toxicidade de algumas drogas e impõe alguns 

desafios adicionais no desenvolvimento de novos AAF. Consequentemente, o número 

de AAF disponíveis é muito menor do que o de agentes antibacterianos, assim como 

a frequência em que novos AAF atingem o mercado.14 

AAF da classe dos polienos como a Nistatina e a Anfotericina B (Figura 1 8, 9), 

são moléculas macrocíclicas de caráter anfifílico e, portanto, interagem com a 

bicamada lipídica da membrana celular do fungo complexando-se com os esteróis da 

membrana (principalmente o ergosterol) e formando poros. A formação destes poros 

leva à morte celular via a disrupção da membrana e o vazamento do material 

intracelular, assim como o a promoção de stress oxidativo dentro da célula. Polienos 

são caracterizados como agentes fungicidas.3,12,14 Ambas possuem um grau de 

afinidade não negligenciável com o colesterol presente nas células humanas, devido 

a sua semelhança com o ergosterol (alvo do medicamento), que explica a toxicidade 

atrelada aos polienos. A Nistatina é comumente utilizada no tratamento de 

candidíases vaginal, cutânea e do esôfago e seu uso é apenas tópico, devido a sua 

toxicidade. A Anfotericina B é o medicamento mais comum receitado para o 

tratamento de candidíase sistêmica, é administrada por via intravenosa e apresenta 

alta toxicidade para os rins e fígado.12,14  

Os AAF da classe dos azóis como o Fluconazol (triazol, Figura 1 1) são de 

longe os mais receitados e agem inibindo a atividade da enzima do citocromo P450 

lanosterol 14α-demetilase (CYP51), através da complexação com o átomo de ferro da 

protoporfirina em seu sítio ativo. Como resultado, é inibida a produção de ergosterol 

na membrana da célula e isso impede que a ela cresça e se reproduza. Azóis portanto, 

são medicamentos fungistáticos.3,12,14  

As células de C. albicans, integrantes de biofilmes apresentam alta resistência 

aos azóis (principalmente o Fluconazol) e polienos (Anfotericina B).22 É reportado 

também que a concentração inibitória mínima ou MIC (Minimal inhibitory 

concentration) necessária para tratar biofilmes com Anfotericina B é alta demais e, 

portanto, apresenta maior toxicidade. No caso da Anfotericina B, vale destacar que os 

efeitos de toxicidade costumam ser diminuídos via sua incorporação em sistemas 

coloidais como lipossomas.12 Outro fator notável que proporciona melhor eficácia e 
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auxilia inclusive no reaproveitamento de alguns AAF já existentes, é a utilização de 

nanopartículas (NP).20 

 Novos AAF devem melhorar a farmacocinética e farmacodinâmica, 

reduzir/evitar efeitos de toxicidade e interações com outras drogas e atuar através de 

novos mecanismos de ação.14  

Diversos dos AAF sob processo de aprovação são das classes discutidas 

acima e, portanto, compartilham dos mesmos mecanismos de ação. (Ver Tabela 1 em 

CAMPOY, 2017)14 Desta forma, a busca por novos AAF (outras classes) e estratégias 

de tratamento diferentes contra candidíases se faz necessária. Neste âmbito, algumas 

alternativas naturais como óleos essenciais e seus derivados, reconhecidos por suas 

características antimicrobianas, têm atraído bastante atenção e já vem sendo 

estudados.2,9  

3.3.1. Óleos essenciais  

 Os OE são extratos vegetais obtidos a partir de diversos tecidos da planta como 

as flores, os frutos, a raiz, a casca, as folhas ou sementes, dependendo da espécie.23 

Sua utilização data de tempos muito antigos, onde eram utilizados desde práticas 

religiosas (por exemplo, como unções), à culinária e a confecção de formulações 

visando o bem-estar do indivíduo, devido às suas propriedades terapêuticas e 

organolépticas.24 Atualmente costumam ser empregados em produtos alimentícios, 

cosméticos e farmacêuticos (por exemplo, conservantes, perfumes e medicamentos), 

e constituem um dos grupos mais importantes de matérias primas para estes setores 

da indústria.24  

Biologicamente, estas misturas são compostas de metabólitos secundários de 

plantas (MSP) e possuem um papel importante na proteção contra agentes externos 

como predadores (herbívoros) e MO, assim como para atrair agentes polinizadores, 

através da sua atividade alelopática.21 

Apesar da produção dos MSP envolver um gasto energético para a planta, 

durante muito tempo estes compostos passaram despercebidos por biólogos e 

botânicos por não apresentarem alguma relação direta evidente no crescimento e 

desenvolvimento da planta. No entanto, a partir de meados do séc. XIX, os MSP 

começaram a ser extensamente estudadas por químicos orgânicos, considerando a 
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sua vasta diversidade e complexidade estrutural. Desta maneira, a Química Orgânica 

contribuiu imensamente para o melhor entendimento das funções biológicas destes 

compostos e concomitantemente, estas descobertas impulsionaram o 

desenvolvimento de técnicas espectroscópicas e de separação, assim como 

metodologias sintéticas que agora constituem a base da Química Orgânica 

moderna.21  

Biossinteticamente, como mostra a Tabela 2, estes compostos podem ser 

separados em 3 grupos principais, os terpenóides, os alcalóides e os fenilpropanóides, 

e cada um destes grupos apresenta atividade biológica através de uma variedade 

exuberante de estruturas e mecanismos de ação. De fato, uma descrição completa da 

variedade estrutural dos compostos de cada um dos grupos citados, assim como sua 

atividade biológica seria uma tarefa demasiadamente laboriosa e foge do escopo 

deste trabalho.21 

Radulovic et al.21 publicaram um artigo de revisão trazendo uma discussão rica 

abordando os fatores estruturais relevantes a serem considerados para que um 

composto possua atividade biológica. Assim como, a farmacocinética (vias de 

administração, mecanismos de ação, e excreção), as limitações e perspectivas de 

estudos frente a utilização dos MSP como agentes antimicrobianos.  

Neste estudo, Radulovic et al.21 deixam claro o impacto que a estrutura dos 

MSP tem na sua atividade biológica, comenta que a eficácia destes metabólitos como 

agentes antimicrobianos deve-se à promiscuidade destas moléculas frente as 

interações que elas proporcionam na membrana celular e dentro da célula, diferente 

de fármacos que tem como alvo interferir em processos metabólicos específicos (por 

exemplo, os azóis). Em geral, isso proporciona uma variedade de possíveis 

mecanismos de ação antimicrobiana aos MSP e dificulta a resposta do MO. Desta 

forma, o potencial antimicrobiano pode ser potencializado quando estes metabólitos 

são utilizados em conjunto (e apresentam um efeito sinérgico), da mesma forma que 

a natureza o faz com os OE. Uma avaliação metodológica destes mecanismos e a 

complexidade deste efeito sinérgico ainda está na sua infância, tendo em vista a 

complexidade destas misturas e a possível inconsistência da sua composição, visto 

que plantas da mesma espécie podem produzir OE com seus constituintes em 

proporções diferentes devido à diferença de fatores geográficos, sazonais, e do 
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próprio desenvolvimento da planta ao longo de sua vida. Os autores citam um método 

de avaliação do potencial antimicrobiano dos MSP que envolve a fragmentação destas 

misturas, avaliação das propriedades e mecanismos de ação dos seus constituintes 

isolados e posterior confecção de misturas otimizadas. De fato, uma tarefa audaciosa 

e que, apesar dos desafios inerentes e envolver um trabalho multidisciplinar, deve 

ajudar a elucidar os mecanismos utilizados pelas plantas (aperfeiçoados através de 

gerações via seleção natural) para combater MO e auxiliar no desenvolvimento de 

novos fármacos a partir destes extratos.  

A Tabela 2 apresenta algumas moléculas representantes de cada grupo citado 

anteriormente. Todas as estruturas apresentadas são conhecidas, extensamente 

estudadas e aplicadas conforme supracitado, por suas propriedades terapêuticas, 

organolépticas e antimicrobianas.  

Tabela 2. Estruturas de compostos pertencentes aos principais grupos que compõem 
os óleos essenciais e fontes comuns de onde são extraídos. 

Grupo Nomenclatura Estrutura Origem comum 

Alcalóides Nicotina 
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Erythroxylum 
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Fenilpropanóides Miristicina 

 

 

 

Safrol 
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Myristica fragrans 

 

 

 

Ocotea odorifera 

 

Dipteryx odorata 

Terpenóides Timol 
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Eucaliptol 
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Thymus vulgaris 

 

 

 

 

Origanum vulgare 

 

 

 

 

Eucalyptus 

globulus 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Destes 3 grupos principais, os terpenóides são os mais abundantes e são os 

componentes majoritários dos OE. Já são conhecidas e catalogadas cerca de 60,000 

estruturas diferentes.25 Suas estruturas são derivadas da condensação de unidades 

monoméricas de 5 carbonos, o pirofosfato de isopentenila, uma versão natural do 

isopreno e sua biossíntese é pela via metabólica do mavelonato. Estas condensações 

geram terpenos com estruturas básicas geralmente monoterpenos (10 carbonos) e 



 

22 
 

sesquiterpenos (15 carbonos), que posteriormente podem formar estruturas mais 

elaboradas como estruturas aromáticas e também, incorporar grupos funcionais 

geralmente na forma de óxidos (por exemplo, álcoois, peróxidos, entre outros) como 

pode ser observado na Figura 2.21,24 

Figura 2. Estruturas dos terpenos encontrados como constituintes majoritários em 

plantas da família Lamiaceae que apresentam atividade contra C. albicans reportada 

na literatura. 1 timol, 2 carvacrol, 3 linalol, 4 p-cimeno, 5 limoneno, 6 eucaliptol (1,8-

cineol), 7 eugenol, 8 α-pineno, 9 β-Ocimene. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Karpinski et al.2 

Karpinski et al.2 catalogaram diversas plantas pertencentes a família das 

Lamiaceae, reconhecidas por apresentarem atividade antifúngica (baseado em 

resultados de estudos anteriores), assim como apresentaram a composição 

(terpenóides) destas plantas. Das diversas plantas que aparecem no estudo, algumas 

apresentam atividade contra C. albicans com valores de MIC baixos o suficiente para 

aplicações de interesse farmacológico (<100 µg mL-1)21. Destas, os terpenos 

encontrados como constituintes majoritários (até >15%) foram o timol (Figura 2 1), 

carvacrol (Figura 2 2), linalol (Figura 2 3), p-cimeno (Figura 2 4), limoneno (Figura 2 

5), eucaliptol (Figura 2 6), eugenol (Figura 2 7), α-pineno (Figura 2 8), β-ocimeno 

(Figura 2 9). 

Algumas das plantas que compõem esta família são popularmente conhecidas 

como o tomilho (Thymus vulgaris), alecrim (Salvia rosmarinus), orégano (Origanum 
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vulgare), sálvia (Salvia officinalis) e hortelã (Mentha piperita), por exemplo. Já 

encontram aplicações em cremes dentais e enxaguantes bucais na forma de seus 

respectivos OE, ou como compostos isolados (por exemplo, timol, mentol, eucaliptol, 

linalol).2  

Bona et al.26 avaliaram a susceptibilidade de 30 cepas de C. albicans (a partir 

de amostras retiradas da mucosa vaginal) frente a uma variedade de 12 óleos 

essenciais (Laurus nobilis, Pimpinella anisum, Thymus capitatus, Ocimun basilicum, 

Lavandula latifolia, Mentha spicata, Rosmarinus officinalis, Melaleuca alternifolia, 

Citrus paradisi e Satureja montana). Os resultados apresentados neste estudo foram 

baseados nos valores de MIC obtidos através do método de microdiluição. Este estudo 

mostra a eficácia dos OE no combate às cepas resistentes à azóis (fungistáticos) e 

sugere um mecanismo de ação via disrupção da membrana e parede celular do fungo 

(fungicida). A atividade varia entre os OE devido às variações nas suas composições. 

Contudo, os 2 OE (Satureja montana e Thymus capitatus) que apresentaram atividade 

contra 100% das cepas testadas e os melhores resultados são óleos ricos em 

terpenos fenólicos como o carvacrol e o timol. Estes dois compostos já são 

reconhecidos e estudados por sua atividade antifúngica.27 O autor também sugere que 

a eficácia da utilização de OE como AAF também é devida a ausência de mecanismos 

específicos de resistência frente a estes compostos, outro fator que motiva a utilização 

destes MSP como AAF. 

 Um estudo mais direcionado realizado por Kahn et al.28 avaliou os efeitos do 

timol e carvacrol no sistema de defesa antioxidante do Candida albicans. A atividade 

enzimática responsável pelo sistema de defesa antioxidante do fungo está atrelada a 

fatores como a resistência à medicamentos como os azóis e os polienos, a 

morfogênese do fungo (formação de biofilmes) e a sua resposta a atividade 

imunológica. Os resultados deste estudo apontam que mesmo em baixas 

concentrações, a exposição a estes dois compostos induz o stress oxidativo na 

membrana celular do fungo através de uma série de reações envolvendo a oxidação 

dos componentes lipídicos responsáveis por manter a estrutura celular e controlar a 

sua permeabilidade, consequentemente levando à morte celular. Este estudo enfatiza 

a capacidade antifúngica destes terpenos e inclusive sugere sua utilização junto à AAF 

como o Fluconazol e Anfortericina B visando transpor os efeitos de resistência do C. 

albicans a estas drogas.   
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Outros estudos mostram a eficácia do OE de tomilho e do timol contra biofilmes 

de C. albicans. Um estudo realizado por Jafri et al.9 mostrou a eficácia OE de tomilho 

(Thymus vulgaris) e do timol contra biofilmes de C. albicans e C. tropicalis a partir dos 

valores de MIC determinados no estudo. Também foi avaliada a combinação dos 

agentes naturais e destas duas drogas, onde ambos o OE de tomilho e o timol 

apresentaram uma interação sinérgica com o Fluconazol e a Anfotericina B e uma 

redução nos valores de MIC observados quando combinados. A atividade antifúngica 

dos OE e seus derivados está atrelada a presença de grupos funcionais como fenóis, 

aldeídos, cetonas, ésteres e álcoois.9 

Alguns destes resultados vão ao encontro com as conclusões do trabalho de 

Radulovic et al.21, que sugere que a eficácia dos MSP no combate a MO está no fato 

da planta utilizá-los na forma de misturas complexas de compostos ativos, que trazem 

como vantagem o efeito sinérgico entre seus componentes, diferente de uma única 

substância com um alvo bem definido que proporciona ao MO a oportunidade do 

desenvolvimento de mecanismos de resistência com relativa rapidez, tendo em vista 

que há apenas um único mecanismo de ação envolvido. 

Os estudos apresentados deixam claro a eficácia e o potencial dos OE e seus 

derivados isolados como AAF. No entanto, a maioria dos estudos trazem resultados 

em sistemas in vitro, e a aplicação de OE e seus derivados traz consigo alguns 

desafios, como a inerente instabilidade destas substâncias em meio fisiológico, tendo 

em vista as suas propriedades físico-químicas.  

Quimicamente, os OE são misturas de compostos de baixa massa molecular, 

são voláteis, termolábeis, fotossensíveis e lipossolúveis. Diversas técnicas de 

extração podem ser empregadas para a obtenção de OE, as mais comuns são via 

destilação por arraste a vapor ou com CO2 supercrítico.24 A técnica escolhida depende 

principalmente da finalidade para a qual o OE será empregado (qualidade do extrato), 

e a caracterização costuma ser feita via técnica de cromatografia gasosa acoplada a 

um espectrômetro de massas (GC-MS).24 

Analisando estas características físico-químicas, observa-se a natureza frágil 

dos OE frente ao seu processamento em nível industrial e os desafios atrelados a sua 

incorporação em sistemas que visem aplicação em meio fisiológico, como é o caso de 

formulações farmacêuticas. 
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Com base neste panorama, a utilização de formulações em sistemas coloidais 

surge como uma alternativa viável para aplicação de OE e seus derivados em meio 

fisiológico. Estes sistemas visam a encapsulação destes compostos em sistemas 

nanoestruturados, tais como nanopartículas (NP), que são capazes de aumentar a 

sua estabilidade de armazenamento e biodisponibilidade quando aplicados em 

mucosas evitando assim, sua rápida evaporação.23   

3.3.2 Timol 

Dentro da vasta diversidade de substâncias que compõem os OE da família 

das Lamiaceae, conforme citado anteriormente, um composto em particular chama 

atenção, o timol (Figura 2 1). O timol (2-isopropil-5-metilfenol) é um monoterpeno 

fenólico, possui baixa solubilidade em meio aquoso (log P = 3,4), temperatura de fusão 

entre 48-51 °C e ebulição em 232 °C com pressão de vapor de 1mmHg (60 °C).29  

É conhecido por ser um potente agente antimicrobiano, seu potencial medicinal 

já é estudado há décadas e alguns autores apontam que as propriedades como Log 

P e a presença do grupo fenólico são as principais propriedades responsáveis pela 

atividade biológica deste terpenóide, assim como de seus análogos (carvacrol, 

eugenol, mentol, entre outros)27 

 A excelente atividade do timol contra C. albicans, inclusive na forma de 

biofilmes, já  é reportada em estudos in vitro.27 Braga et al.30 reportaram a capacidade 

do timol de interferir na adesão do fungo na mucosa (oral e vaginal) e sua capacidade 

de inibir a formação de biofilmes, assim como evitar que biofilmes maduros se 

propaguem. Esta capacidade de interferir na atividade metabólica de biofilmes é 

explicada pelo fato de o timol (assim como seus análogos terpênicos) agirem se 

alocando entre os componentes lipídicos da membrana, responsáveis por dar 

estrutura e controlar a permeabilidade da célula.30 

 A utilização de OE ricos em timol e também a sua forma isolada já encontra 

aplicações em cosméticos e alimentos. O timol, assim como o mentol e o eucaliptol 

são princípios ativos já comumente utilizados em enxaguantes bucais disponíveis 

comercialmente.27  

Atualmente, seu potencial como fármaco vem sendo extensamente explorado 

com resultados in vitro bastante promissores e, apesar da necessidade de mais 
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estudos que comprovem essa excelente atividade antimicrobiana in vivo. Alguns 

estudos também relatam que o timol pode ser citotóxico. Desta forma, sistemas de 

encapsulamento em NP devem ser a solução mais adequada, já que possibilitam 

transpor problemas de biodisponibilidade, estabilidade/liberação e toxicidade de 

diversas drogas.27 

Atualmente, alguns estudos de formulações contendo timol em sistemas 

coloidais, já são encontrados na literatura.23,31–35 

Alguns dos sistemas comumente utilizados são introduzidos no esquema da 

Figura 3 e suas características serão brevemente discutidas. Uma discussão mais 

aprofundada terá como foco apenas as nanoemulsões (NE). 

Figura 3. Representação esquemática do processo de encapsulação do timol em 
diferentes sistemas que podem ser utilizados no combate ao C. albicans. 

 

Fonte: Adaptado de Najafloo et al., 202023  

3.4. Nanociência e nanotecnologia 

Nanociência é o estudo de materiais com dimensões na escala nanométrica, 

onde 1 nm = 10-9 m.36 Uma definição convenientemente simples e abrangente é 

fornecida pelo Comitê Técnico 229 da Organização Internacional de Padronização de 

2010 em nanotecnologias (ISO, 2010): 

“Aplicação do conhecimento científico para manipular e controlar a matéria em 

escala nanométrica e usufruir de propriedades e fenômenos dependentes da estrutura 

e do tamanho que diferem daquelas em escalas menores ou maiores.” 37 
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As implicações de alterar as propriedades físicas e químicas de um material 

influenciam diversas áreas da ciência e tecnologia.37 Na medicina por exemplo, o 

constante desenvolvimento de novos medicamentos fitoterápicos e fitofármacos 

busca atender à crescente demanda por alternativas naturais aos produtos sintéticos 

já existentes no mercado. No entanto, as características físico-químicas destes 

extratos vegetais como a sua inerente instabilidade e baixa solubilidade em meio 

fisiológico costumam gerar desafios na sua aplicação com fármacos. Desta forma, a 

nanotecnologia vem revolucionando o setor, pois permite o desenvolvimento de 

sistemas emulsionados (coloides) utilizados para a encapsulação de ativos lipofílicos 

em nanopartículas (NP). Estas NP devem ser compostas de uma mistura de agentes 

emulsificantes e macromoléculas biocompatíveis. Estes sistemas carreadores de 

fármacos garantem a proteção do ativo contra sua degradação antes que este chegue 

no local de atividade e permitem modificar os parâmetros farmacocinéticos da droga, 

visando aumentar sua biodisponibilidade, sendo possível ainda funcionalizá-las 

agregando ao sistema capacidade de liberação controlada e localizada.38,39  

Diversos sistemas nanoestruturados podem ser confeccionados para a 

incorporação de ativos, como por exemplo: micelas poliméricas, NP poliméricas, 

lipossomas, nanoemulsões, entre outros.38 Estes nanocarreadores tem atraído a 

atenção no desenvolvimento de produtos em diversas áreas.40 No desenvolvimento 

de produtos com aplicação farmacêutica, a encapsulação de fármacos com caráter 

lipofílico (como os OE e seus derivados) nestes sistemas agrega maior estabilidade 

ao ativo, viabiliza uma maior penetração e melhor distribuição no tecido epitelial, e 

facilita sua a difusão através da membrana celular.40 

García et al.40 traz em seu trabalho de revisão, diversos tipos de nanoestruturas 

que podem ser formadas, assim como, suas características e uma discussão rica em 

torno da aplicabilidade destes sistemas nos setores alimentício, agrícola e 

farmacêutico. Alguns dos sistemas são destacados na Tabela 3 e são introduzidos na 

próxima seção. 
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Tabela 3. Algumas nanoestruturas e suas características. 

Nanoestruturas Características Tamanhos 

 

Micelas 

Formato predominantemente esférico, 

estrutura termodinamicamente favorecida41 

 

10-100 nm 

Nanopartículas 
Apresentam diversos formatos 

<300 nm 

 

Lipossomos 

Consistem em uma ou múltiplas bicamadas 

lipídicas concêntricas com um 

compartimento aquoso no seu interior 

 

~200 nm 

Nanoemulsões 
Consiste em uma fase lipídica dispersa em 

uma fase contínua aquosa 

 

40-400 nm 

Fonte: Adaptado de García et al.40 

3.5. Sistemas de liberação controlada de ativos 

3.5.1. Micelas poliméricas 

 Micelas poliméricas exploram a utilização de copolímeros em bloco para a 

encapsulação de ativos lipofílicos visando aumentar sua biodisponibilidade e trazem 

consigo a vantagem de permitir uma liberação controlada devido ao caráter dinâmico 

da sua estrutura.41 Estes copolímeros devem possuir caráter anfifílico (isto é, possuir 

um segmento hidrofóbico e outro(s) hidrofílico(s)) e, portanto,  permite a auto-

organização em meio aquoso formando micelas esféricas com um núcleo hidrofóbico 

responsável por solubilizar o ativo e modular a sua liberação através de interações 

hidrofóbicas, e uma casca hidrofílica que facilita a sua dispersão em meio aquoso.41 

 Os copolímeros em bloco comumente empregados têm a forma (A-B, dibloco) 

ou (A-B-A, tribloco). Estas macromoléculas podem ser produzidas a partir de 

segmentos poliméricos de acordo com a finalidade de interesse. Os polímeros 

empregados nestes sistemas devem ser biocompatíveis e atóxicos e costuma ser de 

interesse farmacológico o emprego de polímeros com status GRAS (Generally 

recognized as safe) concedido pelo FDA.41  

O segmento hidrofóbico pode ser composto de poliéteres, poliésteres, entre 

outros. Alguns exemplos são o polipropilenoglicol (PPO) e o poliácido lático (PLA), 
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respectivamente. Alguns dos segmentos hidrofílicos comumente utilizados no design 

destes copolímeros são polímeros de caráter não-iônico como o polietilenoglicol 

(PEO) ou polissacarídeos como as dextranas e a quitosana (Qts).41 As estruturas dos 

segmentos poliméricos citados são apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 4. Exemplificação de segmentos poliméricos hidrofóbicos e hidrofílicos de 
copolímeros utilizados na formação de micelas poliméricas, assim como, suas 
estruturas. 

Segmento Polímeros Estruturas 

Hidrofóbico 

PPO 

 

 

PLA 

H
O

CH3

OH

n  

H
O

O

OH

CH3

n

 

Hidrofílico 

PEO 

 

 

Polissacarídeos (Qts) 

O
OHH
n  

O

NH2

OH
O

OH

H

O

O

NH2OH

OH

OH

n  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

No trabalho de Enumo Jr42, foi avaliada a interação de um componente de 

origem natural, a curcumina, em diferentes solventes com dois copolímeros (tribloco) 

do tipo Pluronic®, o sistema formado envolve uma estrutura micelar polimérica 

semelhante à da Figura 4. Estes copolímeros são comumente utilizados em 

formulações deste tipo e tem uma estrutura básica composta de um segmento 

hidrofóbico central e dois segmentos hidrofílicos em ambas extremidades. Os 

copolímeros avaliados (F127 e P123) apresentam uma formula geral 

(PEO)x(PPO)y(PEO)z, onde, para o P123, x = z = 20 e y = 70 e, para o F127, x = z = 

100 e y = 70. 42 
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Figura 4. Esquema ilustrando a formação de micelas poliméricas a partir de 
copolímeros em bloco (tribloco) em solução.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. Adaptado de Enumo Jr, 2020.42  

Vale ressaltar aqui, que o emprego de polissacarídeos como a Qts em 

formulações farmacêuticas apresenta a vantagem de possuir caráter mucoadesivo, 

devido a possibilidade da protonação dos grupos amino em meio ácido, que confere 

à sua estrutura um caráter de polieletrólito catiônico. 29,43 Esta propriedade é de grande 

interesse para formulações que visam aplicações tópicas como pomadas, cremes e 

géis, por exemplo. A Qts é de fato um dos biopolímeros mais atraentes quando se 

trata da confecção de nanocompósitos, devido às suas características, que vão além 

da mucoadesividade, biocompatibilidade e biodegradabilidade, como propriedades 

terapêuticas e funcionais (dentro do escopo farmacológico). Além disso, ela deriva de 

fontes renováveis, a partir da desacetilação de um dos biopolímeros mais abundantes 

do planeta, a quitina.44  

Estas micelas poliméricas são termodinamicamente favorecidas e tendem a se 

auto-organizarem em solução, mesmo na ausência do ativo lipofílico.41 O estudo de 

Hwang et al.41, traz diversos exemplos de formulações que utilizam desta estratégia 

para melhorar o perfil farmacocinético de ativos lipofílicos. Um exemplo é uma 

formulação onde foi encapsulado Itraconazol em micelas poliméricas (PEO-b-PCL) 

para tratar C. albicans e reportou melhorias no perfil de distribuição da droga no tecido 

alvo.  

3.5.2. Nanopartículas poliméricas 

 As NP poliméricas diferem das micelas poliméricas na sua forma de 

organização e confecção. Estas estruturas podem ser divididas em dois tipos 

principais, NP inorgânicas, orgânicas, ou uma mistura das duas. As NP inorgânicas 
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geralmente são compostas de óxidos de metais ou de metais puros. As NP orgânicas 

podem ser compostas de macromoléculas orgânicas como os polissacarídeos ou 

polímeros sintéticos e podem apresentar-se no formato de micelas alongadas, 

dendrímeros, estruturas lamelares, entre outras. (Figura 5) Estas estruturas podem 

ser preparadas a partir de duas abordagens diferentes, que também são aplicáveis à 

outras nanoestruturas, classificadas como top-down e bottom-up. A abordagem top-

down leva à redução de tamanho do material através da aplicação de forças 

disruptivas. A abordagem bottom-up envolve o arranjo da nanoestrutura a partir da 

mistura de seus constituintes separados, com ou sem a aplicação de foças externas.40 

Da abordagem bottom-up, um método de preparo de NP poliméricas que se destaca 

é a nanoprecipitação.45 Outros métodos que podem ser citados são a gelificação 

iônica, coacervação, entre outros.44 

Figura 5. Representação de uma nanopartícula polimérica. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Najafloo et al., 202023  

As NP compostas de polissacarídeos tem atraído o interesse do setor 

farmacêutico para a encapsulação de fármacos devido às diversas vantagens citadas 

anteriormente e aqui, novamente, a Qts se destaca.45 No trabalho de Sanches et al.46, 

NP compostas de um complexo polieletrolítico de alginato e Qts foram obtidas através 

do método de gelificação iônica para encapsular OE de citronela. Este sistema 

apresenta atividade repelente contra insetos, característica dos terpenos presentes 

no óleo. 

3.5.3. Lipossomos 

 Os lipossomos também são ótimos carreadores de fármacos, são 

biocompatíveis, biodegradáveis, atóxicos, não-imunogênicos e possibilitam a 

liberação controlada e localizada do ativo.47 Sua confecção é geralmente a partir de 

compostos naturais como a fosfatidilcolina (PC), fosfatidilglicerol (PG), dipalmitoil 

fosfatidilcolina (DPPC), colesterol (CH), estearilamina, entre outros. Suas 
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propriedades dependem majoritariamente da composição lipídica, presença de carga 

na superfície e o método de preparo.48  

Um pouco diferente das outras estruturas citadas, estas dispersões coloidais 

são compostas de estruturas vesiculares com uma ou mais bicamadas lipídicas e o 

mesmo número de compartimentos aquosos. (Figura 6) Podem, portanto, encapsular 

ativos com diferentes características de solubilidade. Também devido à sua 

composição (isto é, fosfolipídios como a PC ou esteróides), interações com o material 

da membrana celular são favorecidas, o que torna os lipossomos veículos bastante 

versáteis.48  

Figura 6. Representação ilustrativa das diferentes possibilidades de organização dos 
lipossomos. SUV = vesícula unilamelar pequena. LUV = vesícula unilamelar grande, 
GUV = vesícula unilamelar gigante, MLV = vesícula multilamelar. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Kumar et al.47  

Como citado anteriormente, lipossomos já são uma alternativa utilizada para o 

melhoramento da ação de AAF como a Anfotericina B.48 Existe uma grande variedade 

de técnicas de preparo de lipossomos e Maja et al. trazem um trabalho de revisão 

onde são comentados os principais métodos de preparo destas formulações, suas 

aplicações e ainda traz uma discussão das vantagens da utilização de métodos 

envolvendo fluidos supercríticos. 

As limitações dos lipossomos estão em torno da sua baixa estabilidade e baixa 

resistência às condições fisiológicas como o pH gástrico e atividade enzimática.47 No 
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entanto, estes problemas podem ser facilmente transpostos com o recobrimento 

destas estruturas com biopolímeros como a Qts.47 Também deve ser controlado o tipo 

e a concentração do(s) fosfolipídio(s) utilizado(s), visto que estes parâmetros 

influenciam na capacidade de encapsulação do fármaco, na sua liberação, na 

estabilidade do sistema e devem ser escolhidos de acordo com a finalidade desejada, 

juntamente com as propriedades do ativo.49 

É possível encontrar na literatura estudos envolvendo a encapsulação de MSP 

como o timol e carvacrol em lipossomos e os benefícios atrelados a sua utilização 

como carreadores já é bastante explorada com finalidade antimicrobiana.50–52 

Atualmente, diversos trabalhos avaliando a eficácia de AAF naturais como os MSP 

para o tratamento de C. albicans (inclusive com resultados promissores contra 

biofilmes) podem ser encontrados.53 Com isso em vista, a utilização dos sistemas 

apresentados torna-se uma ferramenta fundamental nesta tarefa. 

3.5.4. Nanoemulsões  

As NE são dispersões geralmente bifásicas de dois líquidos imiscíveis 

estabilizadas por um surfactante, podendo ser do tipo água-em-óleo (A/O) onde 

gotículas de água formam a fase dispersa em uma fase contínua oleosa, ou óleo-em-

água (O/A), onde o inverso é verdadeiro, ou seja, a fase dispersa é oleosa e a fase 

contínua é a água.54 Comercialmente é muito comum o desenvolvimento de NE com 

o objetivo de encapsular compostos lipofílicos e dispersá-los em meio aquoso. 

Portanto, considerando que emulsões do tipo A/O ainda tenham utilidade na indústria, 

os sistemas do tipo O/A costumam ser mais estudados.55 Estes sistemas são 

produzidos através do emprego de elevada tensão de cisalhamento e são 

cineticamente estabilizados com a utilização de surfactantes, polímeros ou outros 

estabilizantes que diminuem a tensão interfacial entre as fases.56  

Alguns paralelos entre as NE e emulsões convencionais podem ser traçados. 

Basicamente as NE são como emulsões convencionais com gotículas na escala 

nanométrica, geralmente menor que 500 nm. Isso confere a elas um aspecto claro ou 

levemente leitoso, diferente das emulsões convencionais que são opacas devido ao 

maior espalhamento da luz causado pelas partículas maiores (efeito Tyndall).54,57,58 

Já os fenômenos responsáveis pela sua desestabilização são os mesmo em ambas, 
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e podem ser classificados como fenômenos gravitacionais e de coalescência. O 

esquema da Figura 7 ilustra estes fenômenos e mostra como eles estão relacionados.  

Figura 7. Esquema ilustrando os fenômenos de desestabilização de emulsões O/A e 
as suas relações. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Gupta et al., 2016.59 

A força gravitacional tende a separar os componentes pela diferença de 

densidade e os fenômenos gravitacionais são: a sedimentação, onde partículas mais 

densas que o meio dispersante, sedimentam no fundo; e a cremação, onde as 

partículas menos densas que o meio dispersante se movem para cima e levam a 

separação das fases. Já os fenômenos de coalescência são: a floculação, onde 

partículas “grudam” umas nas outras e formam agregados maiores (as partículas 

mantem sua integridade individual); a própria coalescência de partículas pequenas 

que formam partículas maiores visando diminuir a elevada energia livre superficial 

associada às partículas menores; e o amadurecimento de Ostwald, onde partículas 

maiores crescem às custas de partículas menores devido ao transporte de massa da 

fase dispersa através da fase contínua, este fenômenos é mais pronunciado quanto 

maior for a dispersão nos tamanhos de partícula.55,60 
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Diferente das emulsões convencionais, devido às suas dimensões, a cinética 

de desestabilização de uma NE pode ser tão lenta que alguns autores as consideram 

como sistemas metaestáveis.58 A estabilidade de um sistema emulsionado refere-se 

ao grau de separação visual das fases e com o uso de agentes emulsificantes 

adequados é possível produzir NE que permanecem estáveis de minutos a anos. 

Teoricamente é possível preparar uma NE sem um surfactante, porém na prática ela 

seria altamente instável quanto ao fenômeno de coalescência das gotículas. Portanto, 

se faz necessário o uso de um, ou geralmente uma combinação de surfactantes para 

garantir a estabilidade cinética durante e após o preparo.55 Um surfactante ou agente 

emulsificante é uma molécula anfifílica e possui afinidade tanto pela fase oleosa como 

pela fase aquosa, logo, em solução tende a rapidamente organizar-se na interface 

óleo-água diminuindo a energia livre interfacial. Este processo facilita a ruptura das 

gotículas durante o processo de emulsificação, providencia uma estabilização estérica 

e/ou eletrostática (dependendo da natureza do surfactante), ajuda a contornar 

problemas envolvendo a coalescência e retarda o amadurecimento de 

Ostwald.54,58,60,61 

Nas partículas em uma NE O/A, o surfactante solubiliza um composto lipofílico 

com a cauda apolar voltada para o centro da gotícula e a cabeça polar facilita a 

solubilização da micela na fase aquosa. As estruturas das micelas formadas podem 

ser esféricas, alongadas, lamelares ou bicontínuas.55 (Figura 8) 

Figura 8. Representação de estruturas micelares. 1 micela esférica, 2 micela 
alongada, 3 micela lamelar.  

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Um parâmetro chave na escolha dos componentes (surfactantes) adequados 

para a formulação de uma NE é o balanço hidrofílico-lipofílico ou HLB (Hydrophilic 

Lipophilic Balance), uma vez que a combinação de surfactantes empregada é 

essencial para garantir a formação e estabilidade do sistema. O HLB é um indicador 

da afinidade relativa entre as fases aquosa e oleosa de um agente emulsificante e 

descreve a razão de grupos hidrofílicos para grupos lipofílicos na molécula. Na 

literatura encontra-se diversos valores diferentes, mas basicamente um HLB >10 

reflete uma maior afinidade pela fase aquosa e um HLB <10 uma maior afinidade pela 

fase oleosa. Essa escala foi criada para classificar surfactantes não iônicos de acordo 

com as suas propriedades emulsificantes, que por sua vez estão relacionadas à sua 

estrutura molecular, onde diferentes proporções das partes hidrofílicas ou lipofílicas 

da molécula levam a diferentes características de solubilidade e comportamento na 

interface.56,57,60 

3.5.4.1. Métodos de obtenção das NE 

Os métodos de obtenção de NEs podem ser classificadas como de alta energia 

e baixa energia (ou uma combinação dos dois). O método de emulsificação de alta 

energia consiste basicamente da utilização de instrumentos que proporcionam energia 

suficiente para criar forças disruptivas capazes de deformar e quebrar gotículas 

micrométricas em gotículas nanométricas que são estabilizadas pela adsorção de um 

surfactante à sua superfície. Essa elevada tensão de cisalhamento é obtida através 

de ultrassom, microfluidizadores ou homogeneização a alta pressão. Este método é 

industrialmente escalonável, porém envolve elevado custo de energia e 

equipamentos.54,62 

O método de baixa energia faz uso da energia liberada pelo sistema durante o 

processo de diluição na fase contínua. Nele estão compreendidos: os métodos de 

inversão de fase por temperatura (PIT) ou composição (PIC), onde a solubilidade do 

surfactante é alterada empregando uma mudança de temperatura ou da composição 

do sistema, respectivamente63; e o método de emulsificação espontânea. Este último 

método consiste na adição em uma fase aquosa, de uma fase orgânica composta de 

um solvente miscível em água contendo um surfactante “lipofílico” e o princípio ativo 

de interesse. Esta fase orgânica é adicionada lentamente em uma fase aquosa 

contendo um surfactante “hidrofílico”.54,57 Dessa forma, ocorre a migração instantânea 
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do solvente orgânico miscível para a fase aquosa, devido à diferença de tensão 

superficial e gradiente de concentração, causando uma turbulência no sistema, 

gerando assim, gotículas de escala nanométrica (compostas pelo surfactante 

“lipofílico” compreendendo o ativo) que são rapidamente estabilizadas pelo 

surfactante “hidrofílico” presente na fase aquosa.63 

O método de emulsificação espontânea é atraente, pois não faz uso de 

equipamentos caros e emprego de temperatura, podendo incorporar fármacos 

termolábeis e também é industrialmente escalonável.29,56 

 É possível encontrar estudos incorporando ativos naturais em NE para tratar 

infecções causadas por C. albicans.35,64,65 Li et al.35 confeccionaram e caracterizaram 

alguns sistemas nanoemulsionados contendo timol obtidos via o método de 

emulsificação espontânea envolvendo o emprego de 2 surfactantes não-iônicos e 

avaliaram a susceptibilidade de alguns patógenos, incluindo o C. albicans, frente a 

sua exposição às formulações desenvolvidas. Os resultados reportados uma sugerem 

que o sistema apresenta características antimicrobianas promissoras para a utilização 

como produtos na forma de sprays, aerossol e formulações líquidas. 

4. Perspectivas do trabalho 

Tendo em vista a revisão abordada até este momento, juntamente com a 

problemática atrelada a pandemia, é proposto como continuidade deste estudo, o 

desenvolvimento de um sistema coloidal para a encapsulação do timol, visando sua 

aplicação para o tratamento de candidíase em mucosas. O sistema a ser desenvolvido 

baseia-se em uma NE, composta de lecitina (PC) e um surfactante não-iônico (P123) 

e posterior recobrimento com um biopolímero (Qts).  

Estes constituintes possuem status GRAS e agregam ao ativo, maior 

estabilidade, proteção contra degradação em meio fisiológico e proporcionam ao 

sistema, mucoadesão, melhor perfil de distribuição do ativo no tecido, liberação 

controlada e a possibilidade de produzir um material seco a partir da sua secagem via 

processo de spray-drying. 
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A confecção da NE proposta se dá via a técnica de emulsificação espontânea, 

uma técnica simples e conveniente para encapsular ativos frágeis como os MSP, 

barata e escalonável para produção comercial. 

Este sistema é baseado no estudo de Saatkamp29, onde diversas formulações 

de NE carreadoras de timol foram desenvolvidas buscando a otimização da 

estabilidade do sistema, visando aplicação para o tratamento de candidíase na 

cavidade oral, com algumas modificações. No estudo proposto também deve ser 

avaliada a eficiência de encapsulação do timol, assim como um estudo de liberação 

do ativo através de testes in vitro, permeabilidade do fármaco em mucosas e testes 

de atividade microbiológica. 

5. Considerações finais 

 O potencial farmacológico dos MSP vem sendo extensamente estudado nas 

últimas décadas frente a sua utilização como agentes antimicrobianos. Existem 

diversos estudos comprovando sua eficácia para o tratamento de infecções causadas 

por diversos MO e seu potencial contra candidíases promete o desenvolvimento de 

novos AAF capazes de combater até biofilmes. Os desafios encontrados na aplicação 

destas substâncias podem ser transpostos via sua incorporação em sistemas 

coloidais como micelas, NP, lipossomos e NE. Ainda há muitos fatores a serem 

otimizados nestes sistemas (considerando sua estabilidade) e elucidados frente aos 

mecanismos de ação destes metabólitos em MO como o C. albicans.  

Neste âmbito, é proposto um estudo envolvendo a encapsulação de timol em 

uma NE que envolve os principais métodos de encapsulação e liberação de fármacos, 

agregando particularidades de lipossomos, NP e micelas. Os constituintes desta NE 

envolvem um surfactante não-iônico com função estabilizante, um fosfolipídio (PC) na 

forma de lecitina como material encapsulante e um recobrimento polimérico de Qts 

com a finalidade de agregar estabilidade e caráter mucoadesivo ao sistema. Este 

sistema deve proporcionar maior estabilidade ao timol, permitir sua liberação 

localizada e controlada, e melhorar o perfil de distribuição do ativo no tecido alvo 

(mucosa). 
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6. Segurança em laboratório 

Este estudo apresenta uma revisão da literatura acerca central das infecções 

fúngicas (com foco nas candidíases superficiais) e estratégias de tratamento para este 

tipo de doença a partir de compostos naturais. O estudo aborda a possibilidade de 

desenvolver sistemas capazes de incorporar óleos essenciais e avaliar sua atividade 

no tratamento da doença. Todos os sistemas usados para esta finalidade são 

confeccionados a partir de insumos naturais e biocompatíveis, assim, quando houver 

emprego de solventes ou substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente, estes 

serão usados em quantidades reduzidas e serão descartados futuramente de modo 

adequado.  
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