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Resumo:

A malária é uma doença parasitária que apresenta os sintomas: febre, calafrios e dores de cabeça. Dentre 
os grupos de risco em áreas endêmicas, destaca-se as gestantes, os principais sintomas associados a este 
grupo são anemia materna e fetal e o baixo peso ao nascer. No Brasil, a quinina (QN) é o medicamento 
de primeira escolha para o tratamento da malária no primeiro trimestre da gestação causada pelo P. 
falciparum. Porém, a QN apresenta alguns efeitos adversos que geralmente levam a desistência do 
tratamento. Visando contornar os problemas relacionados com a QN, a nanotecnologia surge como 
alternativa para diminuir os efeitos adversos apresentados. O objetivo do trabalho foi avaliar a 
hemocompatibilidade, a citotoxicidade e a atividade antimalárica contra cepas de P. falciparum 
cloroquina-resistente (W2) e cloroquina sensível (3D7), da formulação NC-QN e seu controle (NC-BR). 
As NCs foram preparadas através do método de deposição de polímero pré-formado. A caracterização 
ocorreu através de diâmetro, zeta e pH. Para a realização do teste de hemólise o sangue total foi coletado 
de um voluntário humano saudável, em um tubo falcon heparinizado. O sangue total foi centrifugado, e 
os eritrócitos foram lavados com tampão fosfato salina (PBS). O procedimento de lavagem foi repetido 
três vezes. Foram utilizadas concentrações diferentes de NCs (contendo QN e brancas) e solução de QN 
livre em volumes fixos de eritrócitos (5%), o PBS foi adicionado para completar o volume final para 1 
mL. As amostras foram incubadas em banho-maria à 37 °C, posteriormente centrifugadas e o 
sobrenadante foi determinado pelo espectrofotômetro UV a =540 nm. Para a avaliação da atividade 
antimalárica das nanocápsulas contendo quinina foram utilizadas cepas de Plasmodium falciparum 
cloroquina-resistente (W2) e cloroquina sensível (3D7). As cepas foram cultivadas em hemácias 
humanas em meio RPMI-1640, suplementado com Hepes, bicarbonato de sódio, hipoxantina, glicose, 
gentamicina, 10% (v/v) de plasma humano inativado (meio completo) e hematócrito a 5%, a 37 °C. As 
culturas foram sincronizadas e as formulações foram testadas adicionando diferentes concentrações nas 
placas contendo os parasitos. Para a citotoxicidade foi utilizada o teste de redução do MTT, com a 



linhagem celular humana WI-26VA-4 (fibroblasto de pulmão ATCC CCL-95.1). Os grupos avaliados 
foram: Salina, QN livre, NC-BR e NC-QN. No teste de hemólise, todas as formulações testadas 
apresentaram valores abaixo de 4,5%. As soluções de QN apresentaram redução da parasitemia, porém 
para a NC-QN foi possível observar que os valores de redução de parasitemia foram mais elevados, 
demonstrando a melhoria da atividade para as NCs contendo QN.Os ensaios de citotoxicidade 
permitiram analisar a taxa de sobrevivência da linhagem celular na presença de quinina. O que identifica 
se o composto foi tóxico ou não a linhagem celular utilizada, a QN não apresentou atividade citotóxica 
para a linhagem celular humana. Os resultados obtidos a partir dos testes de citotoxicidade e atividade 
antimalárica sugerem que a nanoencapsulação pode melhorar a atividade da QN. E ainda, também se 
sugere através do teste de hemólise que as NCs são seguras para uma possível administração parenteral.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMALÁRICA, CITOTÓXICA E 
HEMOCOMPATIBILIDADE IN VITRO DE NANOCÁPSULAS CONTENDO 

QUININA 
 
1. INTRODUÇÃO 

A malária é uma doença parasitária causada pelo parasita do gênero 
Plasmodium, que pode ser transmitida através da picada do mosquito fêmea do 
gênero Anopheles. Os principais sintomas associados a doença, são febre, calafrios 
e dores de cabeça (WHO, 2017). 

Dentre os grupos de risco em áreas endêmicas, destaca-se as gestantes, os 
principais sintomas associados a este grupo são anemia materna e fetal e o baixo 
peso ao nascer (WHO, 2017). Para a prevenção da malária durante a gestação a 
organização mundial da saúde recomenda, além da utilização de mosquiteiros 
tratados com inseticidas, o tratamento preventivo intermitente com sulfadoxina-
pirimetamina. Esse tratamento só é recomendado para gestantes assintomáticas 
(WHO, 2017). 

No Brasil, a quinina (QN) é o medicamento de primeira escolha para o 
tratamento da malária no primeiro trimestre da gestação causada pelo P. falciparum. 
Porém, a QN apresenta alguns efeitos adversos que geralmente levam a desistência 
do tratamento (Ezenduka et al., 2016). Os principais efeitos adversos são 
hipoglicemia, cinchonismo e cardiotoxicidade (WHO 2017, Flanagan et al., 2006; 
Tumwikirize et al., 2011). 

Visando contornar os problemas relacionados com a QN, a nanotecnologia 
surge como alternativa para diminuir os efeitos adversos apresentados. As 
nanocápsulas (NCs) poliméricas contendo QN tem demonstrado resultados 
promissores, Haas e colaboradores (2009) desenvolveram NCs revestidas com 
polissorbato (P80) e avaliaram a eficácia in vivo contra o Plasmodium berghei em 
roedores. Como resultado, as NCs demonstraram um aumento da sobrevivência dos 
roedores em 30% quando comparados com o tratamento utilizando QN livre. As NCs 
contendo QN revestidas com P80 também demonstraram diminuir os efeitos nocivos 
induzidos pelo fármaco nos sistemas reprodutivos femininos e masculinos de 
roedores (Izaguirry et al., 2016). Mas ainda não há resultados da atuação desta 
formulação frente ao P. falciparum. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a 
hemocompatibilidade, a citotoxicidade e a atividade antimalárica contra cepas de P. 
falciparum cloroquina-resistente (W2) e cloroquina sensível (3D7), da formulação 
NC-QN e seu controle (NC-BR). 
 
2. METODOLOGIA 
 
2.1. Preparo das NCs 

As NCs foram preparadas através do método de deposição de polímero pré-
formado (Haas, 2009; Vieira, 2016). A fase orgânica foi composta pelo polímero, 
tensoativo,Triglicerídeo de cadeia média, QN e acetona, a fase aquosa foi composta 
pelo tensoativo anfifílico e água destilada. A fase orgânica permaneceu sob agitação 
magnética e aquecimento (45 ± 1 °C) e foi vertida sobre a fase aquosa, que 
permaneceu somente sob agitação magnética por 10 minutos e posteriormente o 



 

solvente orgânico foi evaporado sob pressão reduzida em evaporador rotatório 
(Michels, 2016). A caracterização ocorreu através de diâmetro, zeta e pH. 
 
2.2. Teste de hemólise 
  
 
Para a realização do teste de hemólise o sangue total foi coletado de um voluntário 
humano saudável, em um tubo falcon heparinizado. O sangue total foi centrifugado, 
e os eritrócitos foram lavados com tampão fosfato salina (PBS). O procedimento de 
lavagem foi repetido três vezes. Foram utilizadas concentrações diferentes de NCs 
(contendo QN e brancas) e solução de QN livre em volumes fixos de eritrócitos (5%), 
o PBS foi adicionado para completar o volume final para 1 mL. As amostras foram 
incubadas em banho-maria à 37 °C, posteriormente centrifugadas e o sobrenadante 
foi determinado pelo espectrofotômetro UV a � ����QP� 
 
2.3. Estudo in vitro da atividade antimalárica e citotóxica da NC-QN 

Para a avaliação da atividade antimalárica das nanocápsulas contendo 
quinina foram utilizadas cepas de Plasmodium falciparum cloroquina-resistente (W2) 
e cloroquina sensível (3D7). As cepas foram cultivadas em hemácias humanas em 
meio RPMI-1640, suplementado com Hepes, bicarbonato de sódio, hipoxantina, 
glicose, gentamicina, 10% (v/v) de plasma humano inativado (meio completo) e 
hematócrito a 5%, a 37 °C. As culturas foram sincronizadas e as formulações foram 
testadas adicionando diferentes concentrações nas placas contendo os parasitos. 
Para a citotoxicidade foi utilizada o teste de redução do MTT, com a linhagem celular 
humana WI-26VA-4 (fibroblasto de pulmão ATCC CCL-95.1).  Os grupos avaliados 
foram: Salina, QN livre, NC-BR e NC-QN. 
 
 
3. RESULTADOS e DISCUSSÃO  

No teste de hemólise, todas as formulações testadas apresentaram valores 
abaixo de 4,5%. Estes resultados são semelhantes ao relatado por Venturini et al. 
(2016), no qual a atividade hemolítica foi abaixo de 6,5% para NCs de núcleo 
lipídico. Além disso, foram encontrados resultados abaixo de 10% para 
nanoemulsões (Bruxel et al., 2011), e nenhum efeito hemolítico significativo foi 
encontrado segundo os autores. Em micelas, a atividade hemolítica foi abaixo de 6% 
e testes de agregação de eritrócitos, não demonstraram agregação ou deformidade 
morfológica (Zhao et al., 2012). 

As soluções de QN apresentaram redução da parasitemia, porém para a NC-
QN foi possível observar que os valores de redução de parasitemia foram mais 
elevados, demonstrando a melhoria da atividade para as NCs contendo QN.Os 
ensaios de citotoxicidade permitiram analisar a taxa de sobrevivência da linhagem 
celular na presença de quinina. O que identifica se o composto foi tóxico ou não a 
linhagem celular utilizada, a QN não apresentou atividade citotóxica para a linhagem 
celular humana. 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 Os resultados obtidos a partir dos testes de citotoxicidade e atividade 
antimalárica sugerem que a nanoencapsulação pode melhorar a atividade da QN. E 



 

ainda, também se sugere através do teste de hemólise que as NCs são seguras 
para uma possível administração parenteral.   
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