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POTENCIAL APLICAÇÃO DE β-GLUCANOS DE Pleurotus ostreatoroseus POR 

MEIO DE NANOPARTÍCULAS: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Ana Sarah Arana Gonçalves, Rhaira Fernanda Ayoub Casalvara, Marcela Funaki dos Reis. 

 

 

RESUMO 

 

O cogumelo Pleurotus ostreatoroseus é uma espécie nativa, conhecido popularmente como 

shimeji rosa. Apresenta relevância no cenário atual, podendo contribuir no desenvolvimento 

sustentável de alimentos funcionais e de novos medicamentos. A caracterização química e a 

bioatividade dessa espécie de basidiomiceto apontam que seus polissacarídeos, os β-

glucanos, apresentam efeitos no sistema imunológico, atuando como imunomoduladores e 

antimutagênicos. À vista disso, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão 

bibliográfica descrevendo a composição medicinal da substância bioativa β-glucano, isolado 

do cogumelo da espécie P. ostreatoroseus, discutindo possíveis aplicações a partir dos 

avanços científicos, com utilização de nanopartículas na prevenção e tratamento de algumas 

doenças. Para tanto, foi feita uma varredura acerca dos efeitos biológicos dos β-glucanos, e 

do uso da nanotecnologia para otimizar as aplicações em sistemas biológicos.  Com isso, 

constatou-se que os glucanos são promissores na função de carreadores de outras 

nanopartículas, pois são utilizados como agentes redutores e estabilizadores de íons 

metálicos. As formulações de nanopartículas, quando encapsuladas, facilitam a absorção nos 

tecidos de entrega, em razão de sua escala nanoscópica. Portanto, foram abordados nesta 

revisão bibliográfica, os diferentes mecanismos de atuação dos β-glucanos do basidiomiceto 

e sua possível aplicação no organismo, revelando a viabilidade de encapsulá-los. Com efeito 

final, busca-se atestar as recomendações sobre a segurança e/ou riscos associados ao seu 

consumo in vivo, ao passo que, sejam elucidadas suas características nutracêuticas. 

 

Palavras-chave: Polissacarídeos fúngicos. Antimutagênicos. Nanotecnologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

POTENTIAL APPLICATION OF β-GLUCANS OF Pleurotus ostreatoroseus 

THROUGH NANOPARTICLES: LITERATURE REVIEW ABSTRACT 

 

 

Ana Sarah Arana Gonçalves, Rhaira Fernanda Ayoub Casalvara, Marcela Funaki dos Reis. 

 

 

ABSTRACT 

  

The Pleurotus ostreatoroseus mushroom is a native species, popularly knowm as pink 

shimeji. Marketed worldwide, they have great relevance in the current scenario, being able 

to contribute in the sustainable development of functional foods and new medcines. The 

chemical characterization and bioactivity of this species of basidiomycete showed that its 

βglucan polysaccharides, presente effects on the imune system acting as immunomodulators 

and antimutagenics. Thus, the current bibliographic review was carried out in order to discuss 

the possible applications of this polysaccharide in disease treatments and preventions. 

Therefore, a scan about biological effects of β-glucans as well the use of nanotechnology to 

optimize applications in biological systems have been made, noting that glucans are relevant 

in order to function as nanoparticles carriers, due to being used as reducing adents and 

stabilizing metal ions. Nanoparticle formulations when encapsulated facilitate absorption in 

the delivery tissues, due to their nanoscopic scale. Thus, the dofferent mechanisms of 

βglucans of the basidiomycete and their possible application in the body were addressed in 

this bibliographic review, showing that it is possible to encapsulate it. However, it is 

important to certify the recommendations onsafety and/or risks associated with its in vivo 

consumption while elucidating its nutraceutical characteristics. 

 

Palavras-chave: Fungal polysaccharides. Antimutagenics. Nanotechnology.
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os cogumelos são macrofungos classificados como basidiomicetos no Reino Fungi 1. 

Ao longo dos séculos, diversas espécies são utilizadas na culinária e na medicina oriental, 

sendo conhecidas, atualmente, cerca de 2.000 espécies de cogumelos comestíveis, no entanto, 

são cultivadas comercialmente apenas 25 espécies desses basidiomicetos 2, 3.  

Tratam-se de alimentos de elevada qualidade nutricional, com alto teor de proteínas, 

fibras, minerais e vitaminas, apresentando baixo teor de gordura e alta proporção de ácidos 

graxos poli-insaturados que podem beneficiar a saúde humana e a aptidão física2. Nesse 

contexto, as espécies comestíveis, como o champignon de Paris (Agaricus bisporus),o 

shiitake (Lentinula edodes) e o shimeji (Pleurotus spp.), são altamente nutritivas, sendo 

consideradas fontes alternativas de proteínas como as encontradas em ovos, leite e carne 4, 5. 

As espécies do gênero Pleurotus ocupam 25% da produção mundial e no Brasil 

representam cerca de 16% do total de cogumelos produzidos in natura 6. Apesar de ocuparem 

a segunda posição de produtividade no país, a acessibilidade continua muito restrita às 

regiões Sul e Sudeste, onde as condições climáticas favorecem o cultivo 7. Após a 

disseminação para fins comerciais, sua popularidade aumentou principalmente pela função 

em atividades agrícolas, visto que favorecem à ecologia microbiana do solo 8.  

O gênero Pleurotus spp. apresenta biomoléculas, como os compostos fenólicos, 

terpenos, esteroides e polissacarídeos, associadas às atividades potencializadoras, 

antibióticas9, anticarcinogênicas10, anti-inflamatórias11, hipocolesterolêmicas12 e 

hepatoprotetoras13.  

Associada aos aspectos nutricionais, a presença de biomoléculas com potencial 

medicinal desperta o interesse por esses cogumelos. Nesse sentido, a busca por cogumelos 

do gênero Pleurotus spp., com possíveis efeitos biológicos, tem se intensificado. A 

composição química em manogalactanos, especialmente 3-O-metilado, manose, galactose e 

glicose presentes nos corpos de frutificação, é típica desse gênero 8. 

 No Brasil, a espécie Pleurotus ostreatoroseus é uma representante nativa da Floresta 

Atlântica, conhecida popularmente como shimeji rosa ou caetetuba 14. No entanto, são poucos 

os estudos que buscaram caracterizar quimicamente e determinar os efeitos biológicos do P. 

ostreatoroseus 15. Investigações recentes indicaram que os polissacarídeos extraídos desse 

gênero apresentam importantes substâncias bioativas com atividades biológicas mais 
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relatadas às antitumorais, imunológicas, anticoagulantes, hipoglicêmicas, antivirais, dentre 

outros efeitos benéficos ou terapêuticos sem toxicidade significativa 16. 

No que diz respeito aos polissacarídeos, há um grande número extracelulares (EPS) 

e intracelulares (IPSs) com funções biológicas, principalmente aquelas que apresentam 

ligação β-glicosídica, sendo os β-glucanos capazes de estimular respostas do sistema 

imunológico 17. Dados também confirmam os efeitos pró-inflamatórios nas células de 

imunidade inata, por meio da ação do β-1,6-glucano que estimula os macrófagos a secretarem 

quantidades significativas de TNF 18. 

Somadas a isso, as formulações bioativas apresentam ao menos cinco carboidratos 

livres, quatro ácidos orgânicos, quatro compostos fenólicos e dois compostos tocoferóis.19 

Desse modo, os compostos bioativos isolados de interesse nos cogumelos são na maioria 

polissacarídeos, proteínas, ácidos graxos poli-insaturados, fibras dietéticas, minerais, 

cetoácidos, aminoácidos, vitaminas e pigmentos antioxidantes 20. 

Uma possível aplicação desses compostos com atividades biológicas seria a partir de 

formulações com nanopartículas de interesse terapêutico, tais como β-glucanos. A aplicação 

da nanotecnologia na entrega da biomolécula com efeitos biológicos é amplamente 

promissora, podendo mudar drasticamente os parâmetros atuais da indústria farmacêutica e 

de biotecnologia. A tecnologia “nano” traz vantagens, como a entrega direcionada da droga 

de modo específico para a célula/tecido e a melhor aplicação de macromoléculas para locais 

intracelulares de ação 21. 

Destaca-se que o cogumelo comestível da espécie P. ostreatoroseus tem grande 

relevância no cenário atual por contribuir com o desenvolvimento sustentável de alimentos 

funcionais e de novos medicamentos 19. Além disso, as espécies pertencentes ao gênero 

Pleurotus spp. são altamente consumidas, devido à facilidade no cultivo e à alta taxa de 

crescimento e de frutificação de micélios, o que também as torna interessantes 

comercialmente 22. Nesse sentido, é necessário avaliar novas aplicações de seus compostos 

para fins terapêuticos, sobretudo, no que tange à aplicação dos β-glucanos.   

Combinando as biomoléculas isoladas desse basidiomiceto com a nanobiotecnologia, 

é possível trazer novas aplicações, uma vez que, os polissacarídeos apresentam várias 

atividades biológicas, como a antioxidante23 e a anticarcinogênica10, sendo a nanotecnologia 

promissora quanto à entrega efetiva desses compostos 21. 



7 

 

 

 

À vista disso, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica, a fim 

de descrever a composição medicinal da substância bioativa β-glucano isolado do cogumelo 

da espécie P. ostreatoroseus, discutindo-se, a partir dos avanços científicos, possíveis 

aplicações com utilização de nanopartículas na prevenção e tratamento de algumas doenças. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Este estudo de cunho bibliográfico utilizou bases eletrônicas como Scielo, Web of 

Science, Redalyc, NCBI, ScienceDirect e PubMed para consultas sobre o tema. A revisão de 

literatura acerca do cogumelo P. ostreatoroseus, das atividades biológicas dos β-glucanos 

isolados e das inovações sobre as nanopartículas na área da biotecnologia, foi realizado 

utilizando-se palavras-chave como “Pleurotus ostreatoroseus”, “β-glucans”, 

“nanotechnology”, ou combinando palavras-chave como “nanopartículas de β-glucanos”.  

Ao todo, foram selecionados 49 artigos para sustentar a síntese do tema abordado. 

Para tanto, os estudos foram escolhidos pelo título, posteriormente pelo resumo e, por último, 

pelo texto completo. Os textos selecionados foram avaliados criticamente e deles foram 

extraídos resultados que sustentaram a análise do trabalho.  

Assim, como critérios de exclusão de artigos, foram excluídos os que correspondiam 

aos seguintes parâmetros: temas que abordavam o uso do cogumelo P. ostreatoroseus apenas 

na agricultura, utilização deste na formação de biomassas, efeitos biológicos de outros 

gêneros de cogumelos comestíveis, pesquisas sobre o polissacarídeo β-glucano presente em 

cereais e bactérias e a aplicação da nanotecnologia em áreas não farmacológicas e 

alimentícia. Também foram excluídas revisões narrativas, trabalhos com resultados 

redundantes e repetidos. Por fim, os artigos selecionados foram publicados dentro das últimas 

duas décadas, quando os interesses de estudo aumentaram, sendo escritos em inglês, espanhol 

ou português.  
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3. RESULTADOS 

 

A pesquisa de Corrêa et al. 19 demonstrou que as formulações do Pleurotus spp. 

podem ser utilizadas para preparar dietas suplementadas com fins nutracêuticos. Nesta, a 

caracterização nutricional dos basidiomas, apontou a presença de gorduras, proteínas, 

carboidratos e fibra total. Já a caracterização química do basidioma e do micélio demonstrou 

a presença de açúcares livres, como frutose, manitol, sacarose, terhalose e melezitose. Em 

relação aos ácidos orgânicos, foram relatadas as presenças de ácido oxálico, ácido málico, 

ácido cítrico e ácido fumárico.  Enquanto que, no que diz respeito aos compostos fenólicos, 

foram descritas as presenças de ácido p- hidroxibenzóico, ácido cis p- cumárico, ácido trans-

p- cumárico e ácido cinâmico. 

Esse mesmo estudo19 ainda descreveu a eficácia de sua atividade antibacteriana e 

antifúngica, destacando-se na atividade contra a bactéria Staphylococcus aureus e os fungos 

Trichoderma viride e Aspergillus fumigatus. Já os testes da bioatividade, verificaram a 

atividade antioxidante, através da eliminação de DPPH e da inibição do clareamento de β-

caroteno e no teste TBARS; e a atividade anti-inflamatória, verificada pela diminuição da 

produção de óxido nítrico. 

Portanto, as formulações bioativas do gênero Pleurotus desempenham atividades 

antioxidantes, atividades anti-inflamatórias e antimicrobianas, podendo-se inferir que, tais 

respostas funcionais estão relacionadas aos compostos encontrados na caracterização 

química, incluindo os fenólicos, tocoferóis e os ácidos orgânicos. Ademais, a ausência de 

citotoxicidade em células hepáticas foi demonstrada no estudo in vitro para citotoxicidade 

humana, proposto por Gomes 24. 

 

3.1. β-GLUCANOS E FUNÇÕES BIOLÓGICAS 

 

Dentre os compostos descritos e avaliados nos basiomas de P. ostreatoroseus, têm-se 

os carboidratos.  Esses polímeros naturais são produtos das ligações de monômeros que 

juntos formam macromoléculas denominadas polissacarídeos. Os polissacarídeos 

representam uma estrutura diversificada de macromoléculas de ampla ocorrência na natureza 

e podem desempenhar inúmeras funções nos sistemas orgânicos, devido a sua variabilidade 
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estrutural que permite a flexibilidade necessária em mecanismos regulatórios nas interações 

em organismos 25, 26, 27. 

Os polissacarídeos encontrados nos basidiomas e micélios (Figura 1) apresentam-se 

como glucanos, que, por sua vez, são polissacarídeos compostos por unidades de glicose e se 

diferem por suas ligações, pois quando se trata de α-glucano, este é composto por amido e 

faz reserva energética, enquanto que os β-glucanos possuem funções estruturais, sendo esses, 

o de interesse neste estudo 28,29, 30. 

 

Figura 1 - Representação do P. ostreatoroseus. 

 

Fonte: Autoras. 

 

As funções terapêuticas dos β-glucanos são dependentes de sua estrutura, origem, 

métodos de extração, isolamento e purificação. Os β-glucanos de cogumelos podem ser 

extraídos do basidioma ou ainda da cultura do micélio, por meio de métodos de extrações 

específicas, sendo as principais as realizadas por infusão e a extração etanólica 30, 31, 32. 

O estudo de Smiderle et al.33, realizado em ratos, por meio de manifestações clínicas 

de contorção muscular induzida por ácido acético, demonstrou que os glucanos extraídos de 

cogumelos do gênero Pleurotus spp. apresentam atividade anti-inflamatória e 

antinociceptiva, pois os β-glucanos alteram a resposta no hospedeiro, pelo aumento e/ou 

estímulo de resposta imune dos macrófagos, exibindo propriedades imunomoduladoras. 

Esses atuam, também, no sistema complemento, induzindo a migração dos leucócitos, que 

apresentam receptores de β-glucanos para o sítio infeccioso 31, 32. 

Por atuarem como agentes imunomoduladores e anticancerígenos, reduzem o 

aparecimento e a expansão de células tumorais, aumentando a eficácia de tratamentos de 
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quimioterapia e radioterapia. Nesse contexto, pesquisas por métodos de extração de β-

glucanos de cogumelos comestíveis aumentaram 28, 29. 

Mas os estudos relatam diferentes formas de absorção dos β-glucanos 28,30,33. Por via 

oral, são absorvidos pelo intestino, sendo reconhecidos por macrófagos intestinais, 

degradados em polissacarídeos menores e liberados na medula óssea e no sistema fagocítico, 

nos quais sua absorção se dá por meio de células epiteliais e células associadas ao tecido 

linfoide, que os encaminham para a circulação. 29, 31 Já segundo Alba 29, as melhores vias de 

absorção são as intravenosas, as intrapleurais e as intraperitoneais, pois apresentaram 

melhores resultados quando comparados a β-glucanos administrados por via oral.  

Somado a isso, Jesenak et al. 34 apresenta o efeito imunomodulador do β-glucano do 

gênero Pleurotus spp., o qual foi demonstrado em uma pesquisa com crianças portadoras de 

infecções recorrentes do trato respiratório, confirmando-se sua eficácia na prevenção e 

relevando a atividade imunomoduladora desse polissacarídeo. Verificou-se um grupo de 175 

crianças com mais de cinco infecções respiratórias recorrentes, as quais foram separadas em 

dois subgrupos, sendo o primeiro tratado com xarope contendo polissacarídeo extraído do 

cogumelo e vitamina C, e o outro grupo apenas com vitamina C. Durante 12 meses, foram 

realizados questionários e coletas de sangue para a análise de parâmetros imunológicos, 

atestando-se que no grupo 1 (com o polissacarídeo), 36% das crianças não sofreram mais as 

infecções, enquanto que no grupo 02, apenas 21% não apresentaram infecções 34. 

Desta forma, dentre os componentes presentes nos cogumelos comestíveis e 

medicinais, os β- glucanos são os mais estudados em decorrência de suas propriedades 

bioativas. Além disso, esses compostos são hipoalergênicos e desempenham funções 

imunológicas, dependendo de sua complexidade de estruturas de ramificações, estando 

associados diretamente a efeitos imunomoduladores e anticarcinogênicos 18, 28, 29,31,32. 

 

3.2. POLISSACARÍDEOS EM P. ostreatoroseus 

 

 A literatura comprova a presença de diversos polissacarídeos em cogumelos da 

espécie P. ostreatoroseus, bem como demonstra as técnicas de extração dos mesmos. No 

estudo de Oliveira e Carbonero 35, foram feitas extrações alcalinas e análise estrutural do β-

glucano, utilizando-se os basidiomas. Para obter os polissacarídeos, foram realizadas 

extrações aquosas e alcalinas, neutralização com solução de ácido acético e precipitação com 



11 

 

 

 

etanol. O precipitado etanólico foi diolisado com água corrente e por fim liofilizado. Para a 

purificação, foram utilizados métodos por congelamento e degelo, precipitação com solução 

Fehling, purificação por degradação enzimática e por diálise de membranas. Tais processos 

eliminaram as frações insolúveis, assim como colorações, para que em seguida fossem 

realizadas as análises estruturais dos polissacarídeos encontrados. Foram descritos neste 

estudo, os β-glucano contendo ligações do tipo (1 → 3) e (1 → 6) (Figura 2), α-galactana 

linear e monogalactana 33, 34, 35, 36. 

 

Figura 2 – Estrutura do β-glucano de origem fúngica, a qual apresenta cadeia glicosídica 

de β-D-glucoses (ligada pela ligação 1 – 3) com ramificação glicosídica (ligada pela ligação 

1 – 6), presentes na parede celular desses macrofungos. 

 

 

Fonte: Chan et al. 31 

 

Igualmente, Carbonero et al. 36, analisando os basidiomas de P. ostreatoroseus e P. 

ostreatos, encontraram principalmente glucanos e heterogalactanos. Após os processos de 

extração, finalizados com diálise em água e liofilização, bem como sucessivo congelamento 

e descongelamento para a retirada total de precipitados, o material insolúvel (fração IK2) foi 

isolado através da centrifugação da amostra, onde o sobrenadante (fração SK2) foi tratado 
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com a solução Fehling. A análise do sobrenadante se mostrou heterogênea por meio da 

cromatografia, apresentando manose, galactose e 3-O-metilgalactose. 

 

3.3. EMPREGO DE SUBSTÂNCIAS ISOLADAS POR MEIO DE 

NANOPARTÍCULAS 

 

A nanotecnologia atua no controle da matéria em nanoescala, usando o sistema 

“nano”, que varia de 1 a 100 nanômetros (nm) e compreende o nível atômico e molecular em 

grandeza de 10-7 a 10-9.  Dessa forma, a área da biotecnologia engloba pequenas partículas 

que são consideradas para a aplicação biológica, sendo as nanopartículas estruturas 

biologicamente dotadas de propriedades, que podem atuar como marcadores para a estrutura 

e função biológica 38. Assim, a Nanociência é o ramo da biotecnologia que estuda os 

fenômenos e a manipulação desses materiais em escala atômica, molecular ou 

macromolecular 38, 39. 

Essas dispersões de partículas sólidas em escalas reduzidas são altamente estudadas 

para desenvolverem novas aplicações em diversos campos, como na Biomedicina, na 

formulação de biossensores, nos diagnósticos, na entrega de medicamentos e nos tratamentos 

de diversos distúrbios e doenças 40, 41, 42. 

Tendo em vista que a aplicabilidade de compostos em nanoescala aumenta as 

propriedades farmacológicas dos compostos utilizados nos tratamentos, pesquisas abordaram 

a “drug delivery” por meio de nanopartículas 43, 44, 45. Os avanços no desenvolvimento das 

superfícies das nanopartículas possibilitaram maior especificidade com o tecido ou célula 

alvo do fármaco, pois direcionam a substância de interesse diretamente ao sítio de ligação, o 

que reduz os eventos adversos, aumenta a sua biodisponibilidade e, consequentemente, sua 

eficácia 44, 45, 46. 

Assim, as nanopartículas possuem potencial na distribuição das substâncias de 

interesse. A fim de alcançar a entrega eficiente, é importante entender sobre as interações dos 

nanomateriais com os sistemas biológicos, visando ligações com receptores celulares, 

estabilidade do agente terapêutico e a liberação de substâncias, como proteínas, 

polissacarídeos, anticorpos e drogas, diretamente aos locais de ação. Posto isto, é importante 

entender a variabilidade nas composições químicas, envolvendo diversas propriedades, como 

tamanho, carga e funcionamento de espécies nos nanomateriais 47. 
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Kreuter 48, em seu estudo sobre o sistema de drug delivery (para entrega de drogas no 

cérebro), tendo em vista a dificuldade de ruptura da barreira hematoencefálica para diversas 

drogas, demonstrou com testes em ratos, a eficiência do transportador de nanopartículas e 

comprovou os benefícios obtidos pelo emprego dos medicamentos liberados nos locais de 

ação por meio de nanopartículas, que além de ultrapassar a barreira hematoencefálica, 

possibilita o tratamento de tumores cerebrais disseminados e altamente agressivos. 

À vista disso, estudos recentes 49, 50, 51 utilizaram cogumelos do gênero Pleutorus spp. 

em formulações com nanopartículas. O estudo de El-Batal et al. 49 testou a produção da 

enzima lacase, uma enzima oxidante extraída e isolada de cepas fúngicas, mantida em meio 

ágar batata destroxe (BDA), para a degradação de corantes azo, que possui características 

mutagênicas e carcinogênicas. Uma das cepas para a produção de lacase, foi a Pleurotus 

ostreatus, que apresentou alta atividade quando comparada às outras. Os autores concluíram 

que, para evitar diminuição da atividade da enzima lacase por oscilações de pH e temperatura, 

poderiam utilizar as nanopartículas de ouro (GNPs) como carreadores. Isso foi um avanço 

sobre métodos químicos e físicos, pois são sustentáveis por não utilizarem produtos tóxicos, 

alta energia, pressão e temperatura.  

Somado a isto, em 2013, a pesquisa de Sen et al. 50 utilizou nanopartículas de prata 

usando o polissacarídeo estrutural (1 → 6) -β- D- glucano do cogumelo Pleurotus florida, a 

partir do extrato de NaOH a 4%, para estudar a atividade antibacteriana sobre o crescimento 

da bactéria MAR, Klebsiella. pneumoniae YSI6A. O trabalho demonstrou a eficácia da 

síntese de AgNPs com o glucano, isolada de interesse, pois esse polissacarídeo extraído do 

cogumelo funcionou como agente redutor e estabilizador. Os benefícios do uso dos AgNPs 

(nanopartículas de prata) é que esses são considerados excelentes bactericidas contra a 

bactéria resistente a múltiplos antibióticos (MAR). O uso das nanopartículas de prata com 

glucanos traz como efeito a toxidade reduzida e o aumento da biodisponibilidade das 

nanopartículas. 

Com isso, os polissacarídeos podem ser utilizados na síntese de AgNPs e de outras 

estruturas de metais, pois podem reduzir íons metálicos 52 através dos átomos de hidrogênio 

que são adicionados nas regiões de ligações insaturadas. Esses polissacarídeos podem, 

também, bloquear a agregação de partículas que modificam a resposta biológica 53 e 

contribuir com a solubilidade em água das nanopartículas terapêuticas, pois apresentam 

grupos hidroxila 54. 
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3.4. NANOPARTÍCULAS DE Β-GLUCANO COMO ALTERNATIVA PARA 

OTIMIZAR EFEITOS BIOLÓGICOS 

 

A Nanomedicina busca entregar as substâncias com atividades biológicas de forma 

específica, a fim de melhorar a eficácia e diminuir os eventos adversos. As principais 

nanopartículas são de óxido de ferro, ouro, lipossomos, micelas, nanotubos de carbonos, 

polímeros, dentre outras. A fim de aumentar as propriedades farmacológicas dos compostos 

utilizados nos tratamentos, o desenvolvimento das superfícies das nanopartículas possibilitou 

maior especificidade com o tecido ou célula alvo do fármaco, otimizando os sistemas de 

entrega das substâncias e drogas 55. 

O uso de sistemas coloidais de nanoparticulados, além de diminuir os efeitos 

adversos, melhora a eficácia terapêutica dos compostos, pois as substâncias bioativas de 

interesse podem ser encapsuladas em nanoestruturas, protegendo contra a degradação do 

organismo e melhora a absorção nos tecidos. Os grupos hidroxilas presentes no β-glucano 

contribuem para a solubilidade das nanopartículas. Podem-se encapsular esses 

polissacarídeos com nanomateriais antes da administração, pois algumas nanopartículas 

encapsulantes são biocompatíveis, biodegradáveis e ajudam a eliminar os efeitos tóxicos e 

imunogênicos 28, 29, 40,50. 

Para a aplicação de nanopartículas de β-glucanos, considerando-se as propriedades 

químicas desses polissacarídeos, pode-se utilizar a agregação com as nanopartículas 

poliméricas, que têm uma excelente biocompatibilidade e biodegradabilidade, sem efeitos 

tóxicos e imunogênicos. A encapsulação que utiliza nanopartículas poliméricas, pode ser 

feita com polímeros sintéticos, como o poli (vinilpirrolidona) ou naturais, como o colágeno 

e a albumina 56. Destaca-se que há uma gama de estudos que relatam o uso de tais polímeros 

para o carreamento e liberação de diversas substâncias anticancerígenas 57. 

Assim, a escolha do nanocarreador ideal varia de acordo com a característica clínica, 

física e biológica, sendo que a seleção do nanocarreador mais adequado pode variar por 

inúmeros fatores e afetar o sítio de ação e de biodistribuição 58. 
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3.5. DISCUSSÃO 

 

Os cogumelos do gênero Pleurotus sp. pertencem ao filo Basidiomycota, classe 

Basidiomycetes, ordem Agaricales e família Pleurotaceae 59. Ao todo, mais de mil espécies 

de Pleurotus sp. foram descritas, entretanto, apenas 50 são reconhecidas como pertencentes 

a esse gênero, isso porque a variedade de espécies distribuídas no mundo dificulta a 

identificação taxonômica 60. 

Esses cogumelos comestíveis apresentam inúmeras aplicações ambientais e 

biotecnológicas, pois além da capacidade de crescer em diversos resíduos agrícolas, 

contribuem na ciclagem de carbono, na biodegradação de celulose, hemicelulose e lignina, e 

também, na remoção de substâncias tóxicas do ambiente 20. Além disso, cerca de 200 espécies 

de cogumelos são utilizadas na preparação de alimentos funcionais 19, 61. 

O cultivo de Pleurotus sp. ocupa a terceira colocação dentre os cogumelos 

comestíveis mais cultivados em todo o mundo 62. Devido a sua alta qualidade organoléptica, 

há o interesse por estudos que comprovem seus benefícios no emprego em suplementos 

dietéticos 11, 19, assim como vislumbra-se uma alternativa em potencial para o tratamento de 

diversas doenças e para a prevenção das mesmas. O seu alto valor medicinal apontou 

propriedades antitumorais 63, antimicrobianas 64, imunomoduladoras 65, antioxidantes 66, 

antivirais 67, anti-inflamatórias 68, antidiabéticas 69 e hipocolesterolêmicas 70. 

O polissacarídeo β-glucano presente nos basidiomas de P. ostreatoroseos é um dos 

compostos de maior interesse, sendo o mais estudado nas últimas décadas 25, 33. Esse 

polissacarídeo é considerado como uma fonte suplementar nutritiva 11, 19, pois possui fibras 

dietéticas, vitaminas, hidratos de carbonos, teores elevados de minerais, com baixo teor de 

lipídeos 71. Apresenta, também, atividades terapêuticas, pois atua nas vias de resposta 

imunológica inata e adaptativa18, e desempenha atividades antioxidantes23, 

imunomoduladoras 30, 31 e antimutagênicas 29, 53, aumentando a eficácia dos tratamentos com 

quimioterapia e radioterapia, pela regulação das vias de sinalização dos tumores 72. 

Com base nas literaturas, esse polissacarídeo pode, portanto, ser utilizado para fins 

medicinais, e seu uso, deve ser otimizado a partir da utilização de nanopartículas, tendo em 

vista que as mesmas têm afinidade específica com as células alvo 44, 45, 46. 

As nanopartículas podem ser sintetizadas com nanocarreadores, que levam o β-

glucano diretamente aos tecidos, a fim de ser absorvido pelas vias com melhor taxa de 
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absorção: sendo a intravenosa, intrapleural e intraperitoneal 27. Tais mecanismos de 

especificidade com o tecido, aumentam os efeitos biológicos e diminuem a ocorrência de 

eventos adversos 46. 

Somado a isso, esses polissacarídeos têm sido estudados a fim de aplicá-los em 

formulações, cumprindo a função de carreadores, pois são hipoalergênicos.42 São 

promissores na entrega das nanopartículas com íons metálicos (como a prata), que são 

extensamente utilizados pela atividade antimicrobiana, podendo reduzir íons metálicos e 

estabilizar suas funções de modo a diminuir modificações 50, 52.  

Portanto, pesquisas na área de Nanotecnologia, em conjunto com estudos para a 

entrada do β-glucano de P. ostreatoroseos em células específicas, trazem as inúmeras 

vantagens deste, pois por possuírem um tamanho na escala nano, sua entrada é facilitada nos 

sistemas biológicos, otimizando, portanto, seu uso e a eficácia dos benefícios biológicos já 

comprovados 37, 39. 

Atualmente, as terapias convencionais também utilizam tratamentos alternativos, a 

fim de melhorar o sistema imune do paciente e otimizar os tratamentos, amenizando 

procedimentos invasivos como os cirúrgicos, ou agressivos como as quimioterapias e 

radioterapias. Nesse contexto, pesquisas contribuem com o desenvolvimento de novos 

métodos preventivos e no tratamento eficaz de doenças, sendo extremamente válidas, pois 

além de diminuírem a ocorrência de eventos adversos, melhoram a qualidade de vida da 

população. 

 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente revisão da literatura propõe que, além das aplicações já conhecidas do 

cogumelo em estudo, as propriedades biológicas apresentadas sejam utilizadas em conjunto 

com os novos avanços em nanotecnologia, pois aumentam a especificidade e a eficácia na 

entrega de substância com efeitos biológicos. Verifica-se que foi demonstrado o uso do 

cogumelo como agente estabilizador e redutor, portanto, provocam-se novos estudos sobre o 

encapsulamento desse composto isolado, uma vez que, a biotecnologia pode ser empregada 

para novas aplicações de compostos já conhecidos. 
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Outrossim, os cogumelos comestíveis do gênero Pleurotus spp., sobretudo os da 

espécie P. ostreatoroseus, devem ser mais explorados por apresentarem diversas aplicações 

e serem um recurso sustentável para o desenvolvimento funcional de alimentos e até de 

agentes farmacêuticos, devido às suas atividades antioxidantes, anti-inflamatórias, 

antitumorais, moduladoras e anticarcinogênicas, já comprovadas em estudos anteriores.  

Assim, novos estudos sobre a aplicação e efeitos das moléculas isoladas desse 

cogumelo são demandas necessárias na Ciência, em vista dos inúmeros benefícios que sua 

caracterização em ensaios clínicos pode trazer, por inovarem na formulação de novos 

medicamentos e suplementos alimentares. Dessa maneira, ressalta-se a necessidade de novos 

esforços e iniciativas que busquem o desenvolvimento de mais medicamentos sustentáveis e 

inovadores, utilizando-se compostos isolados de cogumelos comestíveis.  
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11 15/10/2020 4 CORREÇÃO DO ARTIGO 

FINAL – PARTE 1 

  

12  4 CORREÇÃO DO ARTIGO 

FINAL – PARTE 2 

  

 

Total de Horas Assinatura do acadêmico Assinatura do Orientador 

60 h 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de recebimento do Coordenador Assinatura do Coordenador 
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ANEXO 2 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE FICHA CATALOGRÁFICA 

Dados do solicitante 

Nome Completo  

Ana Sarah Arana Gonçalves 

Rhaira Fernanda Ayoub Casalvara 

E-mail  

ana_s.a.g@hotmail.com 

rhaira.fernanda@hotmail.com 

Telefone Celular 

(44)99941-7896 

(44)99808-4730 

Curso  Biomedicina 

 

Dados do documento - TCC 

Título completo  

POTENCIAL APLICAÇÃO DE β-GLUCANOS DE 

Pleurotus ostreatoroseus POR MEIO DE 

NANOPARTÍCULAS: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 

Orientador (a)  Marcela Funaki dos Reis 

Co-orientador (a)* José Eduardo Gonçalves 

Número total de 

páginas 
23 

Ano da defesa 2020 

Palavras-Chaves 

atribuídas pelo Autor 

(três) 

Polissacarídeos fúngicos. Antimutagênicos. Nanotecnologia. 

Possui ilustração? * Tabelas 
Sim (  ) 

Não (X) 
Quadros 

Sim (  ) 

Não (X) 
Figuras 

Sim (X) 

Não (   ) 

* Preencher somente se houver 

mailto:ana_s.a.g@hotmail.com
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ANEXO 4 - 

Termo de Depósito Tardio no REPOSITÓRIO DIGITAL UNICESUMAR (RDU) 

(para TCCs enviados para periódicos científicos) 

 

Eu, Ana Sarah Arana Gonçalves e Rhaira Fernanda Ayoub Casalvara, sob o R.A. 1724175-

2 e 1703748-2, na qualidade de titular dos direitos morais e patrimoniais de autor da OBRA 

intitulado POTENCIAL APLICAÇÃO DE β-GLUCANOS DE Pleurotus ostreatoroseus 

POR MEIO DE NANOPARTÍCULAS: UMA REVISÃO DA LITERATURA, apresentada 

como Trabalho de Conclusão de Curso – TCC ao curso de Biomedicina na Universidade 

Cesumar – UNICESUMAR em 12/11/2020. 

 

Declaro que esse exemplar, depositado em sua forma digital, corresponde à versão final do 

TCC aprovado. 

 

Autorizo a Universidade Cesumar - UNICESUMAR a inserir no Repositório Digital 

UniCesumar (RDU), sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei no 

9.610/98, o texto completo da obra citada, observando o item 3, parágrafo único do 

documento de Instruções Normativas para o Encaminhamento do Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC), a contar da data de inserção na AEP TCC na plataforma Studeo, para fins 

de leitura, impressão e/ou download, visando a divulgação da produção científica brasileira. 

 

 

Maringá, 07 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 

Nome e/ou assinatura do autor (a 


