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RESUMO 
A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa, de grande importância médica e 
difícil erradicação, causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis. Atualmente o 
tratamento contra a TB é composto por uma terapia de seis meses com quatro 
medicamentos antituberculoses de primeira linha, dentre eles Isoniazida (INH) e 
Ethambutol (EMB), que possuem alta toxicidade. A quitosana (QS) é um 
biopolímero promissor e vem sendo testado como adjuvante, para a 
compensação de toxicidade à ação de drogas antituberculoses. Neste trabalho 
foram produzidos nanocomplexos de quitosana conjugados as drogas INH e 
EMB, a fim de minimizar a toxicidade desses medicamentos e aumentar a 
eficiência terapêutica. Os nanocomplexos de QS+INH e QS+EBM formulados na 
proporção de 1:1 com 61mg de cada substância, foram testados contra a 
Mycobacterium tuberculosis ATCC H37Rv, determinados pelo método de 
microdiluição em microplacas de 96 poços. Em cada poço da placa foram 
adicionados 100 μL dos complexos e diluídos em serie. A inoculação foi 
padronizada na escala nº 1 de McFarland e adicionado 100μL do inoculo em cada 
poço. Após 7 dias de incubação a 37° em atmosfera normal, foi adicionado em 
cada poço 30μL da solução de Resazurina a 0,01% e reincubadas overnight. A 
mudança da coloração, azul para rosa, indicou a oxirredução, ou seja, 
crescimento do bacilo, portanto a ausência de atividade antituberculose do 
nanocomplexo. A QS isolada apresentou atividade antibacteriana com MIC de 
1080μg/mL. O complexo QS+INH apresentou atividade antibacteriana de 1μg/mL 
e complexo QS+EMB apresentou um MIC de 2μg/mL. Estes resultados foram 
coniventes com a literatura, isso nos mostra que a quitosana complexada com as 
drogas aumenta o potencial antibacteriano dos fármacos contra a M. tuberculosis, 
com uma menor quantidade de droga do que utilizado nas metodologias padrão 
(100mg) para se obter o mesmo resultado, o que pode levar a uma diminuição da 
toxicidade. 
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