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RESUMO 

 

CARUSO; G.R. Efeito da inativação fotodinâmica em fungos utilizando fotossensibilizadores 

fenotiazínicos associados à nanopartículas de prata. 2020. 88f. Dissertação (Mestrado). 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2020. 

A emergência de novas espécies de fungos patogênicos que são resistentes aos antifúngicos 

comerciais leva à necessidade de desenvolver novas estratégias para o tratamento de infecções 

fúngicas. A inativação fotodinâmica antimicrobiana (IFA) bem como as nanopartículas de 

prata (AgNPs) são metodologias que apresentam atividade antimicrobiana e, portanto, são 

promissoras no controle de microrganismos. Assim, este estudo visa otimizar o efeito 

antifúngico dessas metodologias pela associação dos fotossensibilizadores (FS) fenotiazínicos 

azul de metileno (MB), novo azul de metileno N (NMBN) e novo azul de metileno N Zinco 

(NMBN-Zn) com as AgNPs na IFA. As nanopartículas de prata (AgNPs) foram 

biossintetizadas por Fusarium oxysporum e associadas aos FS fenotiazínicos (AgNPs–FS). 

Tanto as AgNPs quanto as associações AgNPs–FS foram caracterizadas físicoquimicamente 

usando a espectrofotometria Uv-Vis para medir a banda de plasmon de superfície, 

microscopia eletrônica de transmissão, e o método de espalhamento de luz dinâmico para 

obter diâmetro e potencial zeta. A toxicidade dos compostos e as associações AgNPs–FS na 

IFA foi avaliada no modelo invertebrado Galleria mellonella. O método de microdiluição em 

caldo foi utilizado para determinar a concentração inibitória mínima (CIM) dos FS, AgNPs e 

AgNPs–FS na IFA contra o fungo leveduriforme Candida albicans e o fungo filamentoso 

Fusarium keratoplasticum. A caracterização fisicoquímica das AgNPs mostrou banda de 

plasmon de superfície em torno de 420 nm, diâmetro hidrodinâmico de 86,72 nm e potencial 

zeta de -28,6 mV. As associações AgNPs–FS mostraram uma banda de plasmon de AgNPs 

mais larga e deslocada devido aos ligantes dos FSs na superfície. O potencial zeta das 

associações AgNP–MB, AgNP–NMBN e AgNP–NMBN-Zn diminuiu para -13,9 mV, -17 

mV e -9,25 mV, respectivamente. Os FSs, AgNPs e AgNPs–FS na IFA não apresentaram 

toxicidade às larvas de G. mellonella nas concentrações testadas. No teste de susceptibilidade 

foi observado que as associações AgNPs–FS apresentam baixas CIM na IFA contra os fungos 

em comparação com as CIM dos compostos isoladamente. Assim, as baixas concentrações 

dos compostos e ausência de toxicidade torna a associação AgNPs–FS na IFA uma 

promissora alternativa terapêutica para tratamento antifúngico. 

Palavras-chave: Inativação fotodinâmica antimicrobiana; nanopartículas de prata; 

fenotiazínicos; Candida albicans; Fusarium keratoplasticum; Fusarium oxysporum; Galleria 

mellonella. 
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ABSTRACT 

 

CARUSO; G.R. Effect of photodynamic inactivation on fungi using silver nanoparticle-

conjugated associated photosensitizers. 2020. 88f. Dissertation (Master). Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

The emergence of new species of pathogenic fungi that are resistant to commercial 

antifungals leads to the need to develop new strategies for the treatment of fungal infections. 

Antimicrobial photodynamic inactivation (API) as well as silver nanoparticles (AgNPs) are 

methodologies that have antimicrobial activity and, therefore, are promising in the control of 

microorganisms. Thus, this study aims to optimize the antifungal effect of these 

methodologies by the association of phenothiazine photosensitizers (FS) methylene blue 

(MB), new methylene blue N (NMBN) and new methylene blue N Zinc (NMBN-Zn) with 

AgNPs in API. The silver nanoparticles (AgNPs) were biosynthesized by Fusarium 

oxysporum and associated with phenothiazine FS (AgNPs – FS). Both AgNPs and AgNPs – 
FS were characterized physically and chemically by using Uv-Vis spectrophotometry to 

measure the surface plasmon band, transmission electron microscopy, and dynamic light 

scattering method to obtain diameter and zeta potential. The toxicity of the compounds and 

the AgNPs – FS associations in API was evaluated in the invertebrate model Galleria 

mellonella. The broth microdilution method was used to determine the minimum inhibitory 

concentration (MIC) of FS, AgNPs and AgNPs – FS in API against the yeast fungus Candida 

albicans and the filamentous fungus Fusarium keratoplasticum. The physicochemical 

characterization of AgNPs showed a surface plasmon band peak at around 420 nm, 

hydrodynamic diameter of 86.72 nm and zeta potential of -28.6 mV. The AgNPs – FS 

associations showed a wider and displaced AgNP plasmon band peak due to the FS ligands on 

the surface. The zeta potential of the associations AgNP – MB, AgNP – NMBN and AgNP – 
NMBN-Zn decreased to -13.9 mV, -17 mV and -9.25 mV, respectively. The FSs, AgNPs and 

AgNPs – FS in API did not show toxicity to the G. mellonella larvae at the tested 

concentrations. In the susceptibility test was observed that the AgNPs – FS associations 

present low MICs in API against the fungi compared to the MICs of the compounds alone. 

Thus, the low concentrations of the compounds and the absence of toxicity make the AgNPs – 

FS association in API a promising therapeutic alternative for antifungal treatment. 

Keywords: Antimicrobial photodynamic inactivation; silver nanoparticles; phenothiazines; 

Candida albicans; Fusarium keratoplasticum; Fusarium oxysporum; Galleria mellonella. 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Introdução 

Os fungos com potencial patogênico podem causar infecção invasiva com alto risco de 

vida, doenças graves, condições crônicas e condições respiratórias crônicas complexas. As 

doenças fúngicas estão globalmente e gradativamente ocorrendo com maior frequência. Os 

fungos agora são reconhecidos por matar mais pessoas do que a malária, enquanto na 

agricultura, os fungos fitopatogênicos ameaçam os rendimentos na produção de alimentos 

(PARKER et al., 2014; PERLIN et al., 2017).  

As infecções fúngicas, principalmente as graves, precisam de terapia antifúngica 

apropriada para obter um resultado bem sucedido. No entanto, apenas algumas classes de 

medicamentos antifúngicos estão disponíveis. A utilização indiscriminada e prolongada de 

agentes antifúngicos, prescrição inapropriada e a interrupção de tratamento antimicrobiano 

resultam no crescente aumento de microrganismos resistentes às drogas, inclusive o 

desenvolvimento de cepas multirresistentes capazes de agravar o estado dos pacientes 

(PFALLER, 2012; PARKER et al., 2014; PERLIN et al., 2017). Além disso, a frequente 

utilização de fungicidas na agricultura para o controle de fitopatógenos, e na indústria 

alimentícia como conservantes, são fatores capazes de aumentar a seleção de linhagens 

resistentes, tornando o problema mais abrangente e não restrito somente a área clínica. Ainda, 

a intensa exposição do ser humano a agentes antifúngicos pode causar toxicidade e efeitos 

colaterais, comprometendo a saúde do mesmo (AL-HATMI et al., 2016; RUSSELL, 2005). 

Portanto, o surgimento da resistência a uma única classe e mais recentemente, a resistência a 

múltiplas classes de antifúngicos dificulta o gerenciamento do paciente. Assim, o aumento da 

resistência aos antifúngicos é uma grande preocupação existente no âmbito de saúde pública. 

O surgimento e agravamento na resistência aos antifúngicos comerciais gerou a 

necessidade de estudar alternativas terapêuticas que sejam de baixo custo, eficientes e 

atóxicas para o meio ambiente e para o ser humano (RUSSELL, 2005; PERLIN et al., 2017, 

HENDRICKSON et al., 2019). Assim, a inativação fotodinâmica antimicrobiana (IFA) é 

considerada uma alternativa interessante para o controle de agentes fúngicos patogênicos 

(HAMBLIM, 2016; DE MENEZES et al., 2014a, 2014b, 2016). 

1.1. Inativação fotodinâmica 
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A inativação fotodinâmica (IF) foi primeiramente descrita em 1900 por Oscar Raab 

utilizando um composto chamado acridina que em presença de luz se tornava tóxica para 

paramécios. Posteriormente, este mesmo pesquisador iniciou seus trabalhos visando o 

tratamento do câncer de pele e outras doenças dermatológicas (DAI et al., 2012). 

A IF depende da junção de três fatores que são capazes de gerar espécies reativas de 

oxigênio (EROs). O primeiro fator consiste em uma substância corante chamada de 

fotossensibilizador (FS), o segundo é uma fonte de luz com comprimento de onda específico 

capaz de ativar o FS e o terceiro fator é o oxigênio molecular (O2). Estes componentes, 

individualmente, apresentam pouca ou nenhuma toxicidade para o organismo envolvido no 

processo. Na presença de luz em comprimento de onda ideal, a molécula do FS é excitada a 

um estado tripleto, podendo perder a sua energia por processos de fluorescência e 

fosforescência ou por interconversão e cruzamento inter sistemas. No caso da perda de 

energia por cruzamento inter sistemas, no estado excitado do FS, ocorre a transferência da 

energia do fóton para o oxigênio molecular, levando a produção de EROs. Os fotoprocessos 

ocorrem em duas etapas: no primeiro (fotoprocesso do tipo I), ocorre a transferência de 

elétrons do estado tripleto do FS, que na presença de um substrato, forma o ânion superóxido 

capaz de ser transformado em peróxido de hidrogênio ou hidroxila, espécies consideradas 

citotóxicas. Já no fotoprocesso do tipo II, ocorre a transferência de energia do estado tripleto 

do FS para o oxigênio molecular, gerando o oxigênio singleto (1O2) que é capaz de oxidar 

diversas biomoléculas (CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIN, 2004; DOLMANS; 

FUKUMURA; JAIN, 2003; DOUGHERTY, 1993; OCHSNER, 1997). 
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Figura 1. Diagrama de Jablonski. A luz em comprimento de onda específico é capaz de 

excitar o FS o levando ao seu estado tripleto, onde pode ocorrer a transferência de elétrons 

para o oxigênio molecular e gerar as espécies reativas de oxigênio. O FS pode perder sua 

energia também por fluorescência e voltar do estado tripleto para o fundamental. 

 
Fonte: Autoria própria.  

 

O oxigênio singleto apresenta uma meia vida curta de 10-4 a 10-8 segundos e baixa 

difusão (< 200 nm), implicando apenas na oxidação de biomoléculas que estão próximas a 

ele. Dessa forma, as relações entre a concentração e o tipo do FS além das concentrações do 

substrato e do oxigênio molecular são de extrema importância para a efetividade da IF 

(CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIN, 2004; SMIJS et al., 2008).  

O princípio da inativação fotodinâmica antimicrobiana (IFA) ocorre pela oxidação de 

alvos celulares não específicos (múltiplos alvos), diminuindo assim a possibilidade de 

desenvolvimento de microrganismos resistentes, quando comparada aos antimicrobianos 

convencionais que apresentam alvos celulares específicos. Ainda, outra vantagem de 

utilização dessa alternativa terapêutica é a capacidade de matar ou inativar, tanto as células 

metabolicamente ativas como leveduras e hifas, quanto às estruturas celulares quiescentes 

como conídios e microconídios (BRASCH et al., 2017; DAVIES et al., 2016). 

 

1.2. Fotossensibilizadores e fontes de luz utilizadas na inativação fotodinâmica 
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Os fotossensibilizadores (FS) são compostos químicos que preferencialmente possuem 

absorção máxima entre 600 e 800 nm, podendo ser classificados em quatro grandes grupos 

químicos: corantes fenotiazínicos, clorinas, hematoporfirinas e ftalocianinas (ABRAHAMSE; 

HAMBLIN, 2016; CALZAVARA-PINTON et al., 2012; DOUGHERTY et al., 1993) ). Estes 

compostos apresentam pouca ou nenhuma toxicidade quando não ativados por uma fonte 

luminosa e devem apresentar caraterísticas físico-químicas que permitam sua internalização 

ou ligação à célula alvo. Propriedades como carga e capacidade de solubilização, 

especificidade pela célula alvo, ativação em comprimento de onda ótimo para absorção 

celular e alta capacidade de produção de oxigênio singleto são fatores que influenciam na 

eficácia da IF (DAI et al., 2012; KOLIC et al., 2016). 

Entre os FS utilizados na IFA de fungos, podemos destacar o uso dos fenotiazínicos 

que são compostos de estrutura tricíclica e geralmente catiônicos. O azul de metileno (MB), 

azul de toluidina (TBO), novo azul de metileno (NMBN) e derivado não comercial do MB 

1,11-Diethyl-2,2,4,8,10,10-hexamethyl-1,2,3,4,8,9,10,11-octahydrodipyrido [3,2-b:2’,3’-i] 

phenothiazinium hydrogensulphate (S137) (DE MENEZES et al., 2014b), são FS 

fenotiazínicos capazes de gerar altas quantidades de EROs e apresentam absorção máxima 

entre 620 a 660 nm (WAINWRIGHT et al., 1996; WAINWRIGHT, 1998). A utilização de FS 

fenotiazínicos tem apresentado sucesso na inativação de fungos leveduriformes como 

Saccharomyces cerevisiae (ITO; KOBAYASHI, 1977), Candida albicans (RODRIGUES et 

al., 2013a; TEICHERT et al., 2002) e fungos filamentosos como Penicillium chrysogenum 

(GOMES et al., 2011), Colletotrichum acutatum, Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium 

oxysporum, Fusarium  solani e Fusarium moliniforme (DE MENEZES et al., 2014b, 2016). 

As fontes luminosas utilizadas para a IF são lasers e arranjos de light-emitting diode 

(LED). O comprimento de onda a ser definido na aplicação da IFA depende das 

características químicas do FS. Geralmente é escolhido um comprimento de onda onde ocorre 

a absorção máxima de luz pelo composto. Para os compostos fenotiazínicos a fonte de luz 

geralmente varia entre 600 e 660 nm (DAI et al., 2012; DE MENEZES et al., 2014b). 

 

1.3. Inativação fotodinâmica de fungos 

 

Diversos grupos de pesquisa têm reportado resultados promissores em relação à 

eficiência da IFA. Fungos filamentosos do gênero Fusarium, Aspergillus, Trichophyton e 

Colletotrichum têm sido utilizados para o estudo do efeito da IFA devido à sua grande 

importância clínica e agronômica (ARBOLEDA et al., 2014; BALTAZAR et al., 2015; DE 
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MENEZES et al., 2014b; DE MENEZES et al., 2016). Também foram reportados estudos da 

IFA de fungos leveduriformes como Candida albicans e Cryptococcus spp., incluindo 

avaliação dos efeitos da IFA em biofilmes e tubo germinativo (TEICHERT et al., 2002; 

RODRIGUES et al., 2012; PRATES et al., 2013; FREIRE et al., 2017). 

Os diversos danos causados pela IFA às células têm sido avaliados de forma mais 

abrangente por microscopia, citometria de fluxo e técnicas moleculares. A determinação da 

internalização e localização do FS podem ser avaliadas por microscopia confocal, enquanto a 

microscopia eletrônica de transmissão e a de varredura podem ser utilizadas para determinar 

danos ao núcleo e à parede celular, respectivamente (SMIJS et al., 2008; SO et al., 2010). A 

citometria de fluxo é capaz de avaliar danos à membrana e ao material genético (SO et al., 

2010; ALMEIDA et al., 2012). 

O conhecimento da interação do FS com a célula fúngica é um dos fatores mais 

importantes para avaliar a eficiência da IFA. Existem FS que são capazes de penetrar na 

célula microbiana, outros que se ligam à superfície celular, mas não penetram e outros que 

não chegam a se ligar e nem penetrar na célula (CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIN, 

2004; DE MENEZES et al., 2014a, 2014b). As interações são determinadas pelas 

características físico-químicas dos FS, da célula alvo e das condições do meio. A importância 

do estudo dessas interações garante conhecimento do modo de ação da IFA e facilita na 

escolha de alternativas que possam melhorar a eficiência de entrega dos FS à célula alvo 

(FUCHS et al., 2007; GONZALES et al., 2010). A utilização de mecanismos de entrega de 

fármacos tem sido explorada no sentido de permitir maior seletividade para o tecido alvo. A 

acumulação do fármaco/corante no sítio específico de ação minimiza os possíveis efeitos 

adversos que a administração do fármaco pode causar, além de promover o máximo efeito 

fotodinâmico, otimizando ainda mais o processo (YANO et al., 2011).  

 

1.4. Nanotecnologia  

 

De acordo com o Food and Drug Administration (FDA), a nanotecnologia é a ciência 

que estuda o processo para produção, caracterização e aplicação de materiais em uma escala 

de 1 a 100 nm. Partículas acima da escala são consideradas nanopartículas se suas 

propriedades físicas, químicas e biológicas forem modificadas devido à redução do seu 

tamanho (FDA, 2017). 

A redução do tamanho de materiais promove a geração de diversas características e 

novas propriedades como, por exemplo, maior reatividade, resistência, aumento da área de 
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superfície e interações específicas com os sistemas biológicos. Atualmente, pesquisas sobre 

nanociência conferiram à mesma um papel dinâmico nas áreas de ciências, biologia 

molecular, medicina e biotecnologia. A partir da descoberta de novas tecnologias o 

entendimento sobre processos biológicos, desenvolvimento de drogas, sistemas de entrega e 

aplicação ambiental, tornou os nanobiossistemas um grande alvo de pesquisa, que tem 

crescido cada vez mais com o passar dos anos (BHUSHAN, 2017). Dentre as diversas 

aplicações médicas dos nanomateriais, podemos citar: (i) a entrega da droga, onde os 

nanomateriais podem ser utilizados como veículos carreadores de drogas, as quais serão 

levadas até sítios específicos ou células alvo e liberadas rapidamente. Estas nanopartículas 

podem ser programadas para liberar drogas de acordo com as variações do meio como pH, 

temperatura e potencial redox (BOZZUTO; MOLINARI, 2015); (ii) o diagnóstico in vitro e in 

vivo, em que as nanopartículas metálicas e de carbono possuem propriedades que possibilitam 

o seu uso no desenvolvimento de sensores. Nanomateriais de carbono são amplamente 

utilizados em biossensores devido a sua alta capacidade de condução (BOLLELLA et al., 

2017), enquanto nanopartículas metálicas apresentam o fenômeno denominado Ressonância 

de Plasmon de Superfície Localizado (RPSL), que consiste na oscilação coletiva dos elétrons 

livres da nanopartícula metálica, criando uma densidade de carga (banda de plasmon) em sua 

superfície. Sendo assim, a medida que qualquer molécula se ligar a uma nanopartícula a 

frequência de vibração dos elétrons sofre variações (HUANG et al., 2018). Ainda, 

nanopartículas de ouro possuem capacidade de emitir luz quando excitadas em determinados 

comprimentos de onda, sendo utilizadas para buscar, atingir e mapear a presença de tumores 

(WANG et al., 2018a); (iii) a técnica de imagem in vivo em que as nanopartículas podem ser 

utilizadas como agente de contraste para técnicas de imagem como raios-X e ressonância 

magnética. Elas agem proporcionando uma biodistribuição favorável além de garantir uma 

boa qualidade do agente de contraste (BAO; SHERWOOD; SUN, 2018); (iv) os biomateriais, 

pois a agregação de materiais nanoparticulados pode garantir e melhorar propriedades 

mecânicas de um material ou permitir que ele se torne biocompatível no caso de implantes 

medicinais (WANG et al., 2018b); e (v) as drogas e a terapia os quais dependendo da 

nanopartícula, algumas possuem efeito terapêutico devido às suas propriedades únicas que se 

diferem do restante de moléculas consideradas fármacos. Por exemplo, nanopartículas de 

prata (AgNPs) apresentam um grande potencial bactericida e podem ser utilizadas no 

desenvolvimento de novos antimicrobianos contra bactérias e fungos multirresistente 

(SAFARPOOR et al., 2018). Sendo assim, podemos definir nanomedicina como a ciência 

capaz de explorar materiais com propriedades únicas na escala nanométrica para fins 
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diagnósticos, avaliação e controle de processos biológicos, tratamento e prevenção de doenças 

(BOZZUTO; MOLINARI, 2015). 

Dentre as nanopartículas mais utilizadas na área biomédica, podemos destacar as 

AgNPs que possuem potencial bactericida devido ao aumento da área de superfície que a 

escala nano oferece. Com o passar dos anos, a descoberta de novos antimicrobianos ou a 

potencialização dos existentes, tornou-se uma área promissora de pesquisa, pois houve um 

crescimento significativo no número de cepas multirresistentes (SAFARPOOR et al., 2018; 

SILVÁN JIMÉNEZ et al., 2018). 

 

1.5. Síntese de nanopartículas de prata 

 

Existem duas formas gerais de síntese de nanopartículas metálicas: o processo bottom-

up, no qual os materiais são construídos a partir de componentes moleculares e o processo 

top-down, no qual nanopartículas são feitas a partir de partes maiores da matéria-prima 

(GREGORCZYK; KNEZ, 2016). Entre estes, os métodos físicos, químicos e biológicos são 

utilizados para a síntese de nanopartículas de prata (AgNPs), porém os dois primeiros 

métodos demandam grande quantidade de energia, apresentam um elevado custo, além de 

utilizar agentes tóxicos que podem afetar o meio ambiente e o ser humano. Por exemplo, em 

um processo eletroquímico baseado na dissolução de um ânodo metálico em um solvente para 

a síntese de AgNP de 2 a 7 nm são utilizados compostos químicos como ácido sulfúrico, 

brometo de tetrabutilamonio e óxido de alumínio (JUNG et al., 2006; KUZMIN et al., 2010; 

L. RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ; M. C. BLANCO; LÓPEZ-QUINTELA, 2000). Em processos 

químicos, alguns agentes ficam adsorvidos na parede das nanopartículas, levando a efeitos 

adversos em relação à aplicação biomédica. Por sua vez, a síntese utilizando organismos vivos 

pode permitir uma maior biocompatibilidade para o desenvolvimento de produtos com 

aplicações farmacêuticas (PRATHNA et al., 2010). 

O método biológico utiliza sistemas vivos capazes de produzir nanopartículas 

metálicas de uma forma limpa, não tóxica e sustentável (MOHANPURIA; RANA; YADAV, 

2008). Bactérias, algas, leveduras e fungos apresentam grande potencial redutor de íons 

metálicos, dessa forma eles são capazes de aglomerar átomos e sintetizar nanopartículas de 

uma forma sustentável definida pelo termo eco-friendly, ou seja, que não causa danos ao meio 

ambiente. A biossíntese de nanopartículas pode ser feita a partir de extratos de plantas como 

Opuntia ficus-indica (GADE et al., 2010), bactérias (DAS et al., 2014; ELBESHEHY; 

ELAZZAZY; AGGELIS, 2015), algas (PATEL et al., 2015) e fungos (GADE et al., 2014; 
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XUE et al., 2016). Entre os organismos utilizados, podemos destacar os fungos, os quais 

possuem características singulares frente a outros organismos. Eles podem ser cultivados em 

meios simples, sem adição de agentes complexos. Na maioria dos casos, a síntese de 

nanopartículas ocorre de forma extracelular, o que garante uma facilidade no processo de 

separação. Os fungos do gênero Fusarium (DURÁN et al., 2005; HUSSEINY; SALAH; 

ANTER, 2015) e Penicillium (DU et al., 2015) apresentam um grande potencial para agir 

como ―nanofábricas‖ conforme descrito previamente. 

 

1.6. Nanopartículas e a inativação fotodinâmica antimicrobiana 

 

 A inativação fotodinâmica antimicrobiana (IFA) é uma alternativa terapêutica altamente 

promissora para o tratamento de infecções fúngicas, bacterianas e parasitárias (CARMELLO 

et al., 2015). Um dos grandes desafios é endereçar corretamente o FS, aumentar a eficácia da 

IFA utilizando a menor concentração de FS, o menor tempo e um tipo de luz que se encaixa 

na janela terapêutica (CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIN, 2004, 2005). 

 A nanotecnologia vem contribuindo para esse campo de pesquisa pelo desenvolvimento 

de nanocarreadores como lipossomos, nanopartículas poliméricas, nanoemulsões e outros 

sistemas (ALLEN; CULLIS, 2013; CHENG et al., 2013). As nanopartículas metálicas (AgM) 

também tem se mostrado eficientes quando associadas a fotossensibilizadores, sendo para 

endereçá-los corretamente (KAUTZKA et al., 2017) e/ou para que juntos possam produzir 

efeitos que melhoram a eficiência da IFA (KAUTZKA et al., 2017; LIN et al., 2013; 

SHERWANI et al., 2015). Diversos trabalhos têm focado no potencial das AgM para uso na 

IFA. Nanopartículas de ouro associadas com ftalocianina, por exemplo, aumentaram 

consideravelmente a produção de oxigênio singleto in vitro (DUNCAN C. HONE et al., 

2002). Ainda, nanopartículas de ouro associadas com fenotiazínicos foram capazes de 

aumentar o efeito da inativação fotodinâmica no tratamento de infecções por C. albicans em 

camundongos (SHERWANI et al., 2015). 

 As nanopartículas de prata (AgNPs) também são promissoras para o uso em inativação 

fotodinâmica, pois além de sua ação natural antimicrobiana, quando complexadas/associadas 

com FS atingem a capacidade de reduzir a formação de biofilme por Streptococcus mutans 

(MISBA; KULSHRESTHA; KHAN, 2016). As infecções parasitárias também foram 

estudadas quanto à ação de AgNPs associadas com FS e demonstraram bons resultados 

quanto à inativação do patógeno (NADHMAN et al., 2014). Dessa forma podemos observar 
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que há a necessidade de explorar as AgM para o uso na IFA, principalmente no tratamento de 

infecções fúngicas. 

 

1.7. Sistema biológico 

 

 Candida é um gênero de fungo leveduriforme do filo Ascomicota e composto de diversas 

espécies que fazem parte da microbiota normal humana, colonizando especialmente áreas de 

mucosa como cavidade oral e trato vaginal. Em algumas espécies a forma morfológica pode 

ser alterada em determinados estágios do desenvolvimento, onde ocorre a formação de 

pseudo-hifas e hifas. Essas características morfológicas apresentam uma grande influência na 

virulência e importância no diagnóstico de Candida (HAYNES, 2001; KIM; SUDBERY, 

2011). No âmbito clínico a espécie de maior importância é a C. albicans, responsável por um 

dos maiores índices de infecções fúngicas em indivíduos imunocomprometidos. Cerca de 

90% pacientes portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) apresentam candidíase 

(DE REPENTIGNY; LEWANDOWSKI; JOLICOEUR, 2004; HAYNES, 2001; LEIGH; 

SHETTY; FIDEL, 2004). Existem também casos de candidíase em indivíduos que não são 

imunossuprimidos, como no caso de mulheres saudáveis, mas com desequilíbrio corporal da 

microbiota por fatores como alimentação, higiene, estresse, baixa na resposta do sistema 

imune, entre outros. Nesta situação, C. albicans que compõe a microbiota normal do trato 

vaginal pode se tornar patogênica e causar a doença infecciosa. Cerca de mais de 60% das 

mulheres já desenvolveram ou irão desenvolver candidíase (SOBEL, 2016). A terapia 

antifúngica utilizada para casos de infecções mucocutâneas é a administração tópica de 

antifúngicos da classe dos azóis ou polienos, com a administração complementar de 

fluconazol ou itraconazol por via oral. No caso de infecções graves o tratamento é mais 

prolongado, podendo durar semanas a meses, sendo a anfotericina B intravenosa utilizada em 

ambiente hospitalar (ARENDRUP, 2014; FOTHERGILL et al., 2014). 

Fusarium é um gênero de fungos filamentosos do filo Ascomicota que podem ser 

encontrados em diferentes ambientes como solo, plantas e água. São fungos saprófitos no 

meio ambiente, podendo também ser fitopatogênicos. Além disso, estes fungos vêm 

apresentando um crescente aumento nas infecções fúngicas relacionadas a pacientes 

imunossuprimidos (e.g. idosos, SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), 

transplantados de órgãos sólidos e medula óssea), doenças oncológicas, hematológicas e 

autoimunes (Muhammed et al., 2013). A reprodução destes fungos pode ocorrer de forma 

assexuada, sendo através de esporos assexuais (conídios) do tipo microconídios, 
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macroconídios e clamidósporos. Independente do tipo de estrutura, todas são responsáveis 

pela disseminação e manutenção da espécie no meio ambiente. As estruturas reprodutivas 

estão relacionadas também com o processo de infecção no organismo hospedeiro (NELSON; 

DIGNANI; ANAISSIE, 1994; NUCCI et al., 2004). Entre as espécies de Fusarium capazes 

de infectar seres humanos, são destacados F. solani, F. oxysporum e F. moniliforme, as quais 

apresentam uma resistência a diversos antifúngicos. Nos casos de fusariose, o tratamento 

inicial consiste em altas doses do antifúngico poliênico anfotericina B, ou utilização de 

anfotericina B em associação com voriconazol, um antifúngico azólico de terceira geração 

(GODOY et al., 2004; NUNES et al., 2011; INANO et al., 2013). Os casos mais comuns e 

frequentes de fusariose são queratites e onicomicoses. Porém, tem-se observado um aumento 

de infecções subcutâneas e disseminadas, especialmente em seres humanos com o sistema 

imunológico comprometido (GODOY et al., 2004; REKHA; KINDO; RAVI, 2008). 

Indivíduos que são submetidos a intensos tratamentos com fármacos quimioterápicos, 

corticóides ou que apresentam doenças causadoras de imunossupressão, são os mais 

susceptíveis a infecções causadas por fungos. Adicionalmente, longos períodos de tratamento 

antifúngico são necessários para que não ocorra a evolução da doença e agravamento do 

quadro clínico do paciente (ALASTRUEY-IZQUIERDO et al., 2008; GUPTA; COOPER, 

2008; HO et al., 2016). Como consequência da intensa utilização de drogas antifúngicas bem 

como a interrupção do tratamento ou uso indiscriminado torna inevitável a seleção de 

linhagens resistentes (DAI et al., 2012; PFALLER, 2012). 

2. Justificativa 

 

O constante aparecimento de espécies fúngicas resistentes aos antifúngicos comerciais 

é uma das grandes preocupações no âmbito da saúde pública. O acometimento de indivíduos 

imunocomprometidos por micoses oportunistas tem aumentado de forma significativa 

provocando o agravamento dos casos desses pacientes. Diante disso, se faz necessário o 

estudo de novos fármacos e alternativas terapêuticas para o controle desses microrganismos. 

A inativação fotodinâmica antimicrobiana (IFA) apresenta um grande potencial no tratamento 

de infecções por fungos patogênicos. Esta pode eliminar uma infecção de forma eficiente e 

adicionalmente apresenta baixo custo, baixa toxicidade e reduzido tempo de exposição ao 

fármaco. Os FS fenotiazínicos são compostos utilizados na IFA e a exploração do seu 

potencial trará avanços nessa área. Sendo assim, estima-se que a associação dessa classe de 
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