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Resumo 

Para o tratamento da candidíase bucal, a nistatina (N) é 

um dos fármacos mais utilizados. Para aumentar a 

disponibilidade de N no meio oral foram desenvolvidas 

seis formulações de micropartículas poliméricas (MP), as 

quais foram denominadas quanto ao polímero e 

percentual de fármaco em sua composição (EN10, 

EN20, GN10, GN20, EGN10 e EGN20). Para quantificar 

N foram preparadas soluções em triplicata de MP 

contendo 5 mg de nistatina, representando a massa 

teórica, e solubilizadas em solução de metanol e 

dimetilformamida e a mesma solução acrescida de água. 

As amostras foram injetadas manualmente no 

equipamento de cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE), as concentrações obtidas foram comparadas 

com a concentração teórica. 

Introdução  

As espécies de Candida fazem parte da microbiota 

normal de indivíduos saudáveis, mas podem tornar-se 

patogênicos quando o hospedeiro está com os 

mecanismos de defesa comprometidos, (SGARBI; 

CAVALCANTE; CABRAL, 2006). Um dos antifúngicos 

mais utilizados para o tratamento das candidoses é a 

nistatina, apresentando ação efetiva contra a candidíase 

oral (GEERTS; STUHLINGER; BASSON, 2008). Os 

medicamentos tópicos para tratamento da candidoses 

bucais podem ter sua disponibilidade reduzida devido a 

fatores sistêmicos e ao tempo curto de permanência 

local (GUPTA et al. 1993). Considerando o potencial das 

micropartículas poliméricas como sistema de liberação 

controlada, elas podem representar um meio viável para 

aumentar a disponibilidade do fármaco, principalmente 

quando adicionadas a formulações bioadesivas e que 

possam ser utilizadas na mucosa acometida pela 

candidose bucal (RIBEIRO, 2018). 

Material e Métodos 

Os polímeros Eudragit® L-100 (E), Gantrez® MS-955 (G) 

e a mistura de ambos (EG) foram preparados e unidos 

ao fármaco nistatina (N), pela técnica de spray dryer, 

originando MPs. Para a análise de quantificação, as 

amostras de MP foram preparadas contendo 5 mg de 

nistatina. Essas foram solubilizadas em 8 mL da solução 

de metanol e dimetilformamida (8:2 v/v) (Met:DMF), 

passando por agitador magnético por 24 horas e 

ultrassom por 30 minutos. Os balões foram completados 

com Met:DMF até 10 mL, e as soluções foram filtradas e 

diluídas na fase móvel do CLAE até a concentração de 

50 μg.mL-1. Avaliamos a influência da adição de água à 

solução, dessa forma, com o mesmo processo descrito 

adicionamos mais 10% de água (Met:DMF:água). A 

quantificação foi fornecida pelo equipamento de CLAE, 

em que foram gerados percentuais que avaliaram a 

concentração do fármaco em cada amostra. 

Resultados e Discussão 

Tabela 1 - Resultados do teor do fármaco contido nas seis 
formulações realizado com média das triplicatas e desvio 

padrão. 
 

Conclusões 

A adição de água influenciou os resultados das 

micropartículas que contém o polímero Gantrez, porém a 

adição de água na solução diminuiu a estabilidade das 

amostras analisadas. 

A formulação EN20 apresentou maior percentual em 

ambas diluições. 
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Formulação  Met:DMF 
MT% ± DP 

Met:DMF:água 
MT% ± DP 

EN10 48,1 ± 2,72 51,3 ± 1,39 

EN20 54,9 ± 0,73 53,9 ± 1,44 

GN10 25,7 ± 0,41 41,2 ± 1,42 
GN20 11,8 ± 0,17 34,9 ± 0,59 

EGN10 11,8 ± 0,17 12,8 ± 0,32 
EGN20 29,5 ± 0,38 45,9 ± 0,41 


