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Resumo 

Previamente a este trabalho, micropartículas poliméricas 
(MPs) obtidas a partir dos polímeros Eudragit® L-100 
(E), Gantrez MS-955 (G) e da combinação de ambos, 
acrescidos de nistatina (N) a 10% ou a 20% foram 
desenvolvidas para aumentar a solubilidade e favorecer 
a disponibilidade oral da nistatina. Foi avaliada a 
citotoxicidade das MPs em doses consideradas efetivas 
para reduzir 50% ou 80% do crescimento fúngico in vitro 
(CIM50 e CIM80). Esta avaliação foi realizada em cultura 
de queratinócitos (NOK) in vitro, pelo teste Alamar 
Blue®. Leituras de fluorescência foram realizadas em 6 
h, 12 h e 24 h (emissão de 544 nm e 590 nm de 
transmissão). Algumas MPs foram levemente citotóxicas 
apenas no tempo de 6 h e nenhuma foi moderada ou 
altamente citotóxica em nenhum tempo avaliado. 

Introdução 

A estomatite protética (EP) é uma lesão inflamatória 
com causa multifatorial, decorrente da presença de 
prótese removível (fator desencadeante) e Candida 
albicans (fator etiológico), um fungo oportunista que se 
organiza em biofilmes com capacidade de resistência a 
antibióticos e células de defesa. Para aumentar a 
solubilidade e favorecer a disponibilidade de nistatina 
para tratamento da EP foram desenvolvidos sistemas de 
liberação controlada (micropartículas poliméricas a partir 
dos polímeros Eudragit L-100 e/ou Gantrez MS-955 
acrescidos de nistatina a 10% ou a 20% por meio do 
processo de spray dryer). Este estudo avaliou a 
citotoxicidade in vitro das MPs em doses consideradas 
efetivas para reduzir 50% ou 80% do crescimento 
fúngico in vitro (CIM50 e CIM80). 

Material e Métodos 

Foi avaliada a citotoxicidade in vitro, em queratinócitos 
humanos, de micropartículas (MPs) poliméricas para 
liberação controlada de nistatina (N). Foram testadas 
seis formulações de MPs para a liberação controlada de 
N (10% ou 20%), que reduzem 50% ou 80% do 
crescimento fúngico in vitro (CIM50 e CIM80). Todos os 
materiais foram dissolvidos em DMSO, até a 
concentração final do solvente no meio de cultura das 
células ser de 1%. Para se verificar a citotoxicidade 
intrínseca do DMSO, foi incluída a avaliação desse 
solvente apenas na concentração de 1%, sem MPs, 
sobre as células, como sendo uma das condições 
experimentais. Como controle negativo, foram 
cultivadas células sem substâncias testes, apenas com 
meio de cultura (100% de crescimento), dentro das 
condições do experimento, além dos polímeros puros. 
Ao todo foram conformados 16 grupos experimentais. As 

leituras de fluorescência (Alamar Blue®) foram 
realizadas em três tempos de incubação em contato 
com as 16 condições experimentais: 6 h, 12 h e 24 h, 
sendo os valores obtidos de maneira dependente ao 
longo do tempo. Os testes (Alamar Blue®) foram 
realizados em triplicata (três poços de placas com 96 
orifícios para cada grupo experimental), e em três 
ocasiões (repetições em dias diferentes). 

Resultados e Discussão 

Figura 1. Valores (mediana e amplitude interquartis) de porcentagem de 
inibição das MPs na CIM80 em relação ao grupo controle, nos tempos de 6 
h, 12 h e 24 h. 

 
Figura 2. Valores (mediana e amplitude interquartis) de porcentagem de 
inibição das MPs na CIM50em relação ao grupo controle, nos tempos de 6 
h, 12 h e 24 h. 

 

Conclusão 

A maioria das MPs em algum momento se apresentou 
levemente citotóxica, porém nenhuma foi considerada 
moderadamente ou altamente citotóxica. 
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