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RESUMO 

Goto, P.L. Nanopartículas lipídicas sólidas e vesículas cataniônicas contendo ftalocianina 

de cloro alumínio aplicadas nos processos fotodinâmicos. 2016. 143 f. Tese (Doutorado). 

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

Preto, 2016. 

 

O trabalho apresentado foi realizado em duas etapas independentes e baseou-se no estudo de 

diferentes sistemas nanométricos para viabilizar a aplicação da ftalocianina de cloro alumínio 

(ClAlPc) na terapia fotodinâmica (TFD) para o tratamento do câncer de pele do tipo melanoma. 

O fármaco fotossensibilizante (FS) utilizado apresenta propriedades físico-químicas que lhe 

permitem exercer sua atividade fotodinâmica com excelência, sem a interferência do cromóforo 

endógeno melanina existente nas células melanocíticas. Para driblar sua elevada 

hidrofobicidade, ClAlPc foi encapsulada em sistemas nanométricos para administração em 

meio fisiológico. Inicialmente nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) foram desenvolvidas por 

emulsificação direta, após um estudo de elaboração do diagrama de fases. O compritol foi o 

lipídio sólido escolhido para compor as NLS, com diferentes concentrações de ClAlPc. Todas 

as formulações desenvolvidas foram devidamente caracterizadas, com tamanho médio entre 

100 e 200 nm, baixa polidispersão, potencial zeta adequadamente negativo (~|30| mV), drug 

loading de ClAlPc entre 76-94% (com pequena redução após 24 meses) e alta eficiência de 

encapsulação (E.E.). A morfologia arredondada das nanopartículas foi confirmada por 

microscopia eletrônica de transmissão e de força atômica. A estabilidade das NLS foi de 24 

meses. A avaliação da cristalinidade do lipídio revelou a integração da ClAlPc à matriz lipídica 

da NLS, presença de estruturas polimórficas e grau de cristalinidade adequado, sem alterações 

após 24 meses. Nos estudos de difusão in vitro, observou-se que ftalocianina encapsulada nas 

NLS acumulam-se preferencialmente na epiderme e derme do que no estrato córneo, sem traços 

de permeação do ativo. Foi confirmado o caráter biocompatível das NLS sobre fibroblastos 

NIH-3T3. A ftalocianina encapsulada nas NLS não foi tóxica na linhagem de melanoma B16-

F10 na ausência de luz, porém, apresentou excelente efeito fototóxico (0,75 µg mL-1 de ClAlPc 

nanoencapsulada e irradiação entre 0,5 e 2,0 J cm-2), com redução da viabilidade celular de 

87%. O segundo sistema de veiculação estudado foram as vesículas cataniônicas (VesCat), que 

se formam espontaneamente em água com o tensoativo TriCat 12. A obtenção das vesículas 

contendo ClAlPc envolve uma etapa adicional, para remoção de solvente orgânico, que foi 

aprimorada, reduzindo o tempo de produção em 55%. As VesCat/ClAlPc obtidas mantiveram 

suas propriedades físico-químicas e morfologia arredondada (confirmada por microscopia 

eletrônica de varredura), drug loading de 47% e alta E.E. Os resultados comprovaram que a 

aplicação desses dois sistemas nanométricos é altamente eficiente para aplicação da TFD no 

tratamento do câncer de pele do tipo melanoma ou outras doenças cutâneas, apresentando 

características favoráveis para avanços nos estudos de fase clínica e pré-clínica. 

 

Palavras chave: nanopartículas lipídicas sólidas, vesículas cataniônicas, terapia fotodinâmica, 

ftalocianina de cloro alumínio, câncer de pele tipo melanoma. 
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ABSTRACT 

Goto, P.L. Solid lipid nanoparticles and catanionic vesicles loaded with aluminum 

phthalocyanine chloride to be applied in photodynamic process. 2016. 143 f. Tese 

(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

The present work was conducted in two independent steps, which were based on the study of 

different nanometric systems that make feasible the application of aluminum phthalocyanine 

chloride (ClAlPc) in the photodynamic therapy (PDT) to the melanoma skin cancer treatment. 

The photosensitizer (PS) used has physical-chemical properties that allow it to perform its 

photodynamic activity with excellence, without the interference of the melanin, an endogenous 

chromophore found in melanotic cells. In order to circumvent the high PS hydrophobicity, 

ClAlPc was encapsulated into nanosystems to administration in physiological environment. At 

first, solid lipid nanoparticles (SLN) were developed by direct emulsification process after 

drawing up phase diagram study. The solid lipid compritol was chosen to make the SLN, 

produced with different ClAlPc concentrations. The developed samples were properly 

characterized with mean size between 100-200 nm, low polydispersity, negative zeta potential 

(~|30| mV), ClAlPc drug loading around 76-94% (with slight decrease after 24 months) and 

high encapsulation efficiency (EE). The round shape of SLN was confirmed by transmission 

electron microscopy and atomic force microscopy. The nanoparticles were stable for at least 24 

months. The evaluation of lipid crystallinity has proved the ClAlPc integration to SLN lipid 

matrix, the presence of polymorphic structures and a suitable crystalline degree, without large 

variations after 24 months. In the in vitro diffusion studies were observed that phthalocyanine 

conveyed in the nanoparticles accumulates preferably in the epidermis and dermis than in the 

stratum corneum, without any drug permeation traits. The NLS biocompatibility was confirmed 

on NIH-3T3 fibroblasts. ClAlPc-loaded NLS did not exhibit toxicity on B16-F10 melanoma 

cell line in the dark, but it was shown their outstanding phototoxicity effect (0.75 µg mL-1 of 

encapsulated ClAlPc and irradiation between 0.5 and  2.0 J cm-2) with cell viability reduction 

of 87%. The second drug delivery system studied were the catanionic vesicles (VesCat) that are 

spontaneously obtained by mixing the self-assembly surfactant TriCat 12 in water. The 

production of ClAlPc-loaded vesicles comprises an additional step (to remove the organic 

solvent) that was optimized, saving 55% of the production time. The final VesCat/ClAlPc kept 

their physical-chemical properties and round shape (confirmed by scanning electron 

microscopy), drug loading of 47% and high EE. Hence, the results have proved the great 

efficiency of these two nanometric systems applied in the PDT to the treatment of melanoma 

skin cancer and other cutaneous disease, useful features for further progress towards preclinical 

and clinical trials.  

 

Keywords: solid lipid nanoparticles, catanionic vesicles, photodynamic therapy, aluminum 

phthalocyanine chloride, melanoma skin cancer.  
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 PELE 

A principal função da pele é servir de barreira de defesa entre o meio fisiológico interno e o 

ambiente externo, intrinsecamente associada à sua camada mais superficial: a epiderme. 

Representando aproximadamente 16% do total do peso corporal e considerada o maior órgão 

do mundo, a pele é constituída essencialmente por três camadas histológicas superpostas: 

epiderme, derme e hipoderme (GORDON, 2013).  

A epiderme é formada de quatro camadas compostas por células em diferentes fases de 

maturação do queratinócito (Figura 1). O estrato basal (germinativo) é a camada mais 

profunda, onde são originados os queratinócitos, que começam o processo de diferenciação, 

dando origem às camadas espinhosa e granulosa. Essas três camadas constituem a epiderme 

viável. É no estrato córneo, camada mais externa da pele, que ocorre o passo final de 

diferenciação celular dos queratinócitos em corneócitos, com perda do núcleo e DNA, 

circundados por uma densa porção proteica (envelope celular) e regiões lipídicas, composição 

esta primordial na função de defesa (barreira) da pele humana (FEINGOLD e ELIAS, 2014; 

GORDON, 2013). Os melanócitos encontram-se na camada germinativa e são responsáveis 

pela produção da melanina, pigmento responsável pela absorção da radiação UV e protege a 

pele contra danos da luz solar. O processo de produção da melanina em grânulos, chamados 

melanossomos, ocorre continuamente, conforme renovação da epiderme e exposição à luz UV 

(WICKETT e VISSCHER, 2006; SLOMINSKI et al., 2004). 

 

Figura 1. Representação esquemática das diferentes camadas da epiderme (Ferreira, 2015) 
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A derme localiza-se entre a epiderme e a hipoderme e é responsável pelo aporte de nutrientes 

para epiderme. É nessa camada da pele que se encontram fibroblastos (produção de colágeno e 

elastina), células do sistema imune, como leucócitos e macrófagos, e outras células 

especializadas (folículos pilosos, glândulas sebáceas, apócrinas e sudoríparas) e, 

principalmente, vasos sanguíneos capilares e nervos, responsáveis pelas sensações de toque, 

dor e temperatura (GORDON, 2013).  

A camada mais profunda é a hipoderme, onde estão o tecido conjuntivo, vasos de maior 

calibre, nervos e o armazenamento de gordura, fundamental para regular a temperatura corporal 

e da pele, além de absorver choques mecânicos (GORDON, 2013).  

As moléculas do meio externo podem permear a pele por 3 principais vias: (i) intracelular, 

através dos corneócitos, favorecido por estruturas lipofílicas, (ii) intercelular, no qual as 

moléculas se movimentam no meio aquoso entre as células e lipídios ou (iii) através dos anexos 

da pele, como glândulas sebáceas e folículos pilosos, como ilustrado na Figura 2 (KAKADIA 

e CONWAY, 2014).  

 

Figura 2. Vias de permeação de fármacos através da pele (adaptado de LIPPOLD, 1984). 

1.2 O CENÁRIO GERAL DO CÂNCER DE PELE E O MELANOMA 

O câncer de pele é uma neoplasia com aumento crescente em todo o mundo, para ambos os 

sexos, com milhões de novos casos diagnosticados a cada ano, representando um impacto 

profundo na saúde pública mundial (GANDHI e KAMPP, 2015; GORDON, 2013).  

Várias são as causas que predispõem o surgimento do câncer de pele incluindo fatores 

endógenos (fenótipo, cor de pele e olhos, densidade de nevos cutâneos, fatores hereditários) e 

exógenos (exposição crônica à radiação solar e a metais pesados, inflamações e traumas 

crônicos, grau de proteção solar). Ainda assim, a principal causa do câncer cutâneo está 
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associada com a exposição crônica à radiação UV, que pode causar danos no DNA, mutações 

gênicas e estresse oxidativo, fatores que desempenham papel fundamental no envelhecimento 

da pele e geração do câncer (GORDON, 2013; INCA, 2014; LAZARETH, 2013). 

As neoplasias cutâneas podem ser divididas em dois tipos: melanoma e não melanoma. O 

câncer de pele do tipo não melanoma acomete principalmente dois tipos de células epiteliais: 

os carcinomas nos queratinócitos basais correspondem a 80% dos casos de câncer de pele e 

16% são em células escamosas (DAVIDS e KLEEMANN, 2011; GANDHI e KAMPP, 2015; 

GORDON, 2013). O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que, para 2015, o câncer de 

pele do tipo não melanoma continue sendo o mais incidente na população brasileira, 

contabilizando, pelo menos, 31,0% dos novos casos de todos os tumores malignos registrados 

(INCA, 2014). Para os casos dos tumores detectados nos estágios iniciais, as formas de 

tratamento utilizadas são aplicação tópica de 5-fluorouacil e o Imiquimod, crioterapia, 

curetagem e eletrodessecção (LAZARETH, 2013). Alguns subtipos deste carcinoma podem ser 

agressivos e destrutivos, com elevada reincidência após o tratamento, mas, apesar de ser o tipo 

de neoplasia com maior incidência, o câncer de pele não melanoma possui baixo índice de 

mortalidade e baixo potencial de metástase. A maior parte dos casos diagnosticados 

precocemente e tratados de forma adequada apresentam bom prognóstico com alta taxa de cura 

(KOLK et al., 2014; LAZARETH, 2013; SIMÕES, SOUSA e PAIS, 2015).  

O melanoma de pele é originado nos melanócitos e, apesar de menos frequente (4%) que o 

câncer de pele não melanoma, é altamente metastático e responsável por 85% da letalidade dos 

tumores malignos de pele. Somente 2-8% dos casos de melanomas são registrados como não 

pigmentado (amelanomas) (GORDON, 2013; KOLK et al., 2014). Este tipo de neoplasia 

configura o total de 1% dos casos de câncer estimados no Brasil, em 2015 (INCA, 2014), porém, 

devido ao aumento crescente de sua incidência aliado à elevada taxa de mortalidade, o 

tratamento do melanoma maligno tem atraído bastante atenção de médicos e pesquisadores.  

O estabelecimento do melanoma cutâneo é um processo que envolve várias fases. O modelo 

de Clark (CLARK et al., 1969) para a progressão do melanoma, segundo suas características 

clínicas e histopatológicas, propõe o estabelecimento de cinco estágios principais: (1) nevo 

comum congênito ou adquirido: melanócitos estruturalmente normais; (2) nevo displásico: 

melanócitos com atipia estrutural e arquitetural; (3) melanoma primário em fase de progressão 

radial: confinado à epiderme, crescendo lateralmente; (4) melanoma primário em fase de 

crescimento vertical: início da invasão da derme e aquisição de competência para a metástase e 
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(5) melanoma metastático, preferencialmente em linfonodos, fígado, pulmão e cérebro (VERA 

et al., 2015; VILLANUEVA e HERLYN, 2008).  

Com base nas caraterísticas clínicas e histopatológicas, o melanoma maligno pode ser 

dividido em quatro tipos principais (Figura 3): (i) melanoma extensivo superficial (57,4%) com 

bordas irregulares, pigmentação variada e crescimento lento para as regiões laterais antes de 

promover invasões verticais; (ii) nodular (21,4%), tipo mais agressivo que aparece em qualquer 

região do corpo submetida à altos níveis de exposição solar; (iii) melanoma lentigo maligno 

(8,8%), tumor invasivo nas regiões do corpo com exposição crônica ao sol, como cabeça, 

pescoço e antebraços; e (iv) melanoma lentiginoso acral (4%), com crescimento lento e presente 

especificamente nas palmas das mãos, plantas dos pés e acima do nariz (INGRAFFEA, 2013; 

KOLK et al., 2014; RIGON et al., 2015)  

 

Figura 3. Imagens dos quatro principais tipos de melanomas cutâneos: (a) melanoma extensivo 

superficial, (b) melanoma nodular, (c) melanoma lentigo maligno e (d) melanoma lentiginoso acral 

(GANDHI e KAMPP, 2015; INGRAFFEA, 2013).  

Quando o melanoma é diagnosticado precocemente, o único tratamento curativo existente é 

a remoção cirúrgica do tumor. No entanto, por se localizar em região com alta irrigação 

sanguínea, as células do melanoma maligno se espalham rapidamente para outros sítios, 

resultando em metástase. O uso de fármacos quimioterápicos, radioterapia ou da imunoterapia 

(a)

(c)

(b)

(d)
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apresentavam respostas clínicas parciais e não duradouras e, além disso, essa malignidade 

apresenta resistência aos esquemas quimioterápicos e radioterápicos tradicionais. Assim, 

tratamentos alternativos para o melanoma maligno têm sido profundamente estudados para 

aumentar a chance de sobrevivência do paciente e cura da doença (AVCI et al., 2014; GIROTTI 

et al., 2014; KAWCZYK-KRUPKA et al., 2013; VERA et al., 2015). 

Neste cenário, a terapia fotodinâmica surge como uma promissora forma de tratamento para 

diversas patologias dermatológicas, sobretudo as neoplasias cutâneas (BALDEA e FILIP, 2012; 

DAVIDS e KLEEMANN, 2011; KAWCZYK-KRUPKA et al., 2013; KOLK et al., 2014; 

SPARSA et al., 2013). 

1.3 TERAPIA FOTODINÂMICA (TFD) 

A TFD é uma terapia seletiva e pouco invasiva, considerada atualmente como uma excelente 

opção de tratamento para diversas doenças cutâneas, como leishmaniose, psoríases, herpes, 

verrugas virais, acne e vitiligo e vários tipos de câncer, além do câncer de pele (AVCI et al., 

2014; BABILAS et al., 2010; BÉDANE, 2013; DAVIDS e KLEEMANN, 2011). A TFD pode 

ser realizada em ambulatório, sem necessidade de anestesia ou internação, e a técnica pode ser 

aplicada várias vezes no paciente como terapia única ou em combinação com outras 

modalidades terapêuticas. Dor aguda e sensação de queimação restritas à etapa de irradiação da 

lesão e com duração de poucas horas já foram relatados como efeitos colaterais. Em 

contrapartida, sua aplicação garante ótimos resultados estéticos, com melhoria da aparência da 

pele na região tratada (AGOSTINIS et al., 2011; BABILAS et al., 2010).  

A base da terapia fotodinâmica é a combinação de três componentes fundamentais: (i) 

administração do fármaco fotossensibilizante (FS) (ou seu precursor), seguida de um intervalo 

de tempo que permita a distribuição, localização e acúmulo do FS nos tumores; (ii) irradiação 

com comprimento de onda apropriado, e (iii) oxigênio molecular, presente nos tecidos e que 

gera espécies reativas de oxigênio como resultado da fotoativação do FS, produzindo os efeitos 

citotóxicos desejados (AVCI et al., 2014).  

A ação fotodinâmica desta terapia está fundamentada em reações fotoxidativas ilustrada no 

Diagrama de Jablonski (Figura 4), nas quais um fármaco fotossensibilizante é irradiado por 

uma luz visível em determinado comprimento de onda e, ao absorver um fóton de luz, a partir 

do seu estado fundamental (S0) é excitado para o estado singlete superior (Sn). O estado singlete 

excitado do FS é bastante instável, com curto tempo de vida, e pode voltar ao seu estado 
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fundamental por dois processos: emitir um fóton na forma de energia luminosa (fluorescência) 

ou através da conversão interna com perda de calor. O estado singlete excitado (S1) pode 

também se converter ao estado triplete (T1) via cruzamento intersistemas, envolvendo a 

alteração na orientação do spin de um elétron. O FS no estado triplete pode retornar para o seu 

estado fundamental, ao emitir luz fosforescente ou calor, ou causar a morte das células-alvo 

através de mecanismos classificados em Tipo I e Tipo II. Comparado ao estado singlete do FS, 

o estado triplete é uma forma mais estável, com menor energia e maior tempo de vida, 

favorecendo a transferência de energia desse estado de excitação do FS para outras moléculas 

(Figura 4) (AGOSTINIS et al., 2011; FICHEUX, 2009). 

 

Figura 4. Representação do Diagrama de Jablonski representando alguns processos fotodinâmicos 

quando o fármaco fotossensibilizante (FS) absorve um fóton de luz (adaptado de DEBELE, PENG e 

TSAI, 2015). CI = conversão interna; CIS = conversão intersistema; FS0 = estado fundamental; 1FS1
* = 

estado singlete excitado; 1FSn
*- = estado singlete superior; T1 = estado triplete excitado; R = substrato 

biológico; R* = substrato biológico oxidado; H2O2 = peróxido de hidrogênio; O2
* = superóxido; HO* = 

radical hidroxila.  

Reações do Tipo I ocorrem quando o estado eletrônico excitado triplete do FS reage com um 

substrato biológico ou molécula orgânica (R) do meio celular e, por meio da abstração de um 

átomo de hidrogênio ou reações de transferência de elétrons, resultam na produção de radicais 

livres e íons-radicais (R*). Estes radicais são altamente reativos e reagem com o oxigênio 

molecular, denominado de triplete (3O2), gerando os ânions superóxidos (O2
*), peróxido de 

hidrogênio (H2O2) ou radicais hidroxilas (HO*), ou podem, ainda, causar danos irreparáveis 

diretamente ao tecido tumoral. Já o mecanismo do Tipo II resulta da transferência de energia 

Estado excitado singlete

CI

1FS*
n

1FS*
1

FS0

Estado fundamental

Absorção
Fluorescência Fosforescência

Reação 

Tipo II

T1

R*

1O2

Estresse oxidativo

Dano celular

Morte celular

Apoptose ou necrose

CIS

Estado excitado triplete

Reação 

Tipo I

H2O2 O2
* HO*



Introdução  7 

Patrícia Leme Goto 

entre o estado triplete excitados do fármaco fotossensibilizante e o oxigênio molecular (3O2) 

gerando o primeiro estado excitado do oxigênio, conhecido como oxigênio singlete (1O2). Esta 

molécula reativa causa danos em vários alvos biológicos (membrana celular ou lisossomal, 

mitocôndrias, proteínas, ácidos nucleicos) o que resulta em excelente efeito citotóxico 

(AGOSTINIS et al., 2011; DABROWSKI e ARNAUT, 2015; FICHEUX, 2009).  

O tipo de morte celular que ocorre após a aplicação de TFD é determinado por alguns fatores, 

como: tipo de célula, tipo de fármaco fotossensibilizante, a localização intracelular do FS e a 

dose de luz aplicada na terapia. Portanto, a fotoativação do FS é capaz de promover a destruição 

irreversível dos tecidos tumorais através de três principais formas (CASTANO, DEMIDOVA 

e HAMBLIN, 2005; DABROWSKI e ARNAUT, 2015; FICHEUX, 2009; PLAETZER et al., 

2008): 

 Produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) causando diretamente a morte das 

células tumorais por apoptose e/ou necrose; 

 Efeito antivascular que pode causar trombose e hemorragia dos vasos tumorais levando 

a morte das células neoplásicas por privação de oxigênio e nutrientes; 

 Ativação da resposta imune contra as células tumorais através do processo de 

inflamação aguda e liberação de citocinas no tumor, resultando assim, num influxo de 

macrófagos e leucócitos que podem contribuir para a destruição tumoral, bem como, estimular 

o sistema imune a reconhecer e eliminar as células neoplásicas. 

É importante destacar que oxigênio singlete e as EROs são espécies altamente reativas e com 

curto tempo de meia-vida, portanto, somente substratos e moléculas muito próximas aos locais 

de formação dessas espécies reativas sofrem o efeito direto da terapia fotodinâmica 

(JUARRANZ et al., 2008; PLAETZER et al., 2008).  

1.4 FÁRMACOS FOTOSSENSIBILIZANTES (FS) 

Apesar de ainda não existir um fármaco fotossensibilizante ideal, aplicável a todos os tipos 

de neoplasias, as propriedades essenciais para um bom FS são: (i) ser quimicamente puro e 

facilmente sintetizado em grande escala; (ii) ter baixa toxicidade no escuro e clearance rápido; 

(iii) ter alta seletividade pelos tecidos neoplásicos, acumulando-se preferencialmente nos 

tumores e não em tecidos saudáveis; (iv) causar a menor quantidade possível de reações 

adversas; (v) ausência de mutagenicidade ou propriedades carcinogênicas; (vi) ter maior 

absorção de luz na região de 600 a 800 nm, onde a luz penetra mais profundamente nos tecidos; 
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(vii) ser estável e fácil de se dissolver nos fluidos corporais ou em sistemas biocompatíveis 

(AGOSTINIS et al., 2011). 

A hematoporfirina e seus derivados foram os primeiros fotossensibilizadores utilizados na 

TFD na década de 70 e são considerados FS de primeira geração. Apesar de apresentarem uma 

longa história clínica de uso, possuem baixa seletividade ao tecido neoplásico, fraca absorção 

de luz na região do vermelho e baixa taxa de eliminação do organismo, o que causa um efeito 

fotossensibilizante cutâneo prolongado (algumas semanas). Por serem moléculas de tamanho 

elevado, que não penetram através da pele, a aplicação tópica das mesmas torna-se inviável 

(CASTANO, DEMIDOVA e HAMBLIN, 2004; SCHWEITZER, 2001).  

Em 1988, NELSON, MCCULLOUGH e BERNS avaliaram a ação da TFD com o Photofrin 

II®, primeiro FS derivado da hematoporfirina e aprovado pelo Food and Drug Administration 

(FDA), no tratamento de melanoma pigmentado e não pigmentado em ratos. Este estudo 

demonstrou ótimos resultados fototóxicos nos tumores não pigmentados, diferente da resposta 

do melanoma pigmentado. Os autores concluíram que a resistência do melanoma melanocítico 

à terapia fotodinâmica era devido à competição pela absorção de fótons entre o pigmento 

melanina e o Photofrin II. A influência deste pigmento prejudicando o efeito fototóxico de 

outros tipos de FS foi relatada por DAVIDS e KLEEMANN (2011); HADJUR et al. (1996); 

MROZ et al. (2010) devido à ação antioxidante da melanina que neutralizou as espécies reativas 

de oxigênio geradas pelo FS. Em 2012, SHARMA e DAVIDS demonstraram que a redução da 

quantidade do pigmento na neoplasia cutânea resultou em aumento do fotodano nas células 

cancerígenas. Com o intuito de contornar os problemas encontrados e com o aumento do uso 

da TFD, a procura pelo FS ideal tem se intensificado.  

Fotossensibilizantes de segunda geração, como ftalocianinas, benzoporfirinas (Visudynes™), 

clorinas (Foscan™), bacterioclorinas e naftalocianinas foram desenvolvidos para suprir as 

deficiências dos FS de primeira geração (ALLISON e SIBATA, 2010).  

As ftalocianinas são os fotossensibilizantes de interesse neste estudo devido ao seu elevado 

coeficiente de absortividade molar na faixa espectral conhecida como “Janela fototerapêutica” 

que aumentam as chances de tratamento de lesões cutâneas localizadas nas porções mais 

profundas da pele (DABROWSKI e ARNAUT, 2015; LONGO et al., 2009; NUNES, 

SGUILLA e TEDESCO, 2004; SHARMA e DAVIDS, 2012). Apesar dos mecanismos da 

interação da luz com a pele ainda não serem totalmente elucidados, sabe-se que na “Janela 

Fototerapêutica” (região do vermelho do espectro visível e no infravermelho, 600-800 nm), a 

luz penetra mais profundamente nos tecidos, com menor interferência de cromóforos endógenos 
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presentes no nosso organismo (hemoglobina e melanina), com energia adequada para geração 

de radicais livres de oxigênio (CASTANO, DEMIDOVA e HAMBLIN, 2004; DEBELE, 

PENG e TSAI, 2015; FICHEUX, 2009; LUCKY, SOO e ZHANG, 2015; PLAETZER et al., 

2008).  

1.4.1 Ftalocianinas 

As ftalocianinas são corantes sintéticos, quimicamente puros e consideradas FS de segunda 

geração. Em seu macrociclo central apresentam uma estrutura cíclica composta por quatro 

unidades de benzopirrol, unidas por átomos de oxigênio. A presença do íon metálico 

diamagnético na estrutura das ftalocianinas determina suas propriedades fotofísicas. Quando 

complexadas com zinco ou alumínio, como no caso da ftalocianina de cloro alumínio (ClAlPc) 

(Figura 5), apresentam maior fotoestabilidade e excelente atividade fotoquímica e 

fotodinâmica: formam complexos com alto rendimento quântico de estados singlete excitado e 

estado triplete com tempo de vida longo, possibilitando maior interação com o substrato celular 

(ALLISON e SIBATA, 2010; IDOWU e NYOKONG, 2007; NUNES, SGUILLA e TEDESCO, 

2004).  

 

Figura 5. Representação esquemática da estrutura da ftalocianina de Cloro Alumínio (Sigma Aldrich, 

2014). 

As ftalocianinas apresentam duas maiores bandas de absorção no espectro UV-visível, sendo 

a banda soret ou banda-B, na região do violeta ou ultravioleta (300-350 nm), e a banda Q (650-

700 nm), de maior intensidade e próximo da faixa espectral na qual ocorre penetração mais 

profunda da luz na pele, favorecendo a aplicação da TFD no tratamento de lesões tópicas. A 

aplicação desse tipo de fotossensibilizante na terapia fotodinâmica contra neoplasias 

pigmentadas representa um grande trunfo, já que essa propriedade das ftalocianinas contorna 

uma barreira na luta contra essa malignidade: a competição do FS com o pigmento melanina 

(ALLISON e SIBATA, 2010; IDOWU e NYOKONG, 2007; NUNES, SGUILLA e TEDESCO, 

2004; TEDESCO, ROTTA e LUNARDI, 2003). 
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Devido à sua estrutura central, as ftalocianinas apresentam caráter hidrofóbico e penetram 

diretamente nas células através da membrana plasmática, sendo essa captação diretamente 

proporcional ao seu grau de hidrofobicidade. Sabe-se que esse FS se acumula preferencialmente 

nos tecidos neoplásicos, porém, os mecanismos pelos quais ocorre essa retenção seletiva ainda 

não foram bem esclarecidos. Características específicas dos tecidos malignos suportam essa 

peculiaridade, como permeabilidade alterada da membrana celular, diminuição da drenagem 

linfática, aumento do número e da permeabilidade dos vasos sanguíneos (ISSA e MANELA-

AZULAY, 2010; JUARRANZ et al., 2008). Outro ponto positivo das ftalocianinas é que elas 

são eliminadas do organismo de forma rápida, com quase nenhuma fluorescência observada no 

tecido e nas células-alvo após 24 h de sua administração tópica (ALLISON e SIBATA, 2010; 

LONGO et al., 2009).  

Se por um lado a hidrofobicidade das ftalocianinas auxiliam na retenção das mesmas nos 

órgãos-alvo, por outro, a baixa solubilidade em meio fisiológico torna sua administração direta 

inviável, pois, em meio aquoso, as moléculas hidrofóbicas tendem a formar agregados por 

associação intermolecular. A agregação das moléculas de ftalocianina implica diretamente nas 

suas propriedades fotofísicas e fotoquímicas, diminuindo seu rendimento quântico de 

fluorescência que interfere em todos os eventos seguintes, reduzindo, por fim, a produção do 

EROs (OZOEMENA, KUZNETSOVA e NYOKONG, 2001) e afetando, consequentemente, 

sua eficácia fotossensibilizante (CHATTERJEE, FONG e ZHANG, 2008; OZOEMENA, 

KUZNETSOVA e NYOKONG, 2001; TEDESCO, ROTTA e LUNARDI, 2003). 

Várias estratégias têm sido estudadas para superar a hidrofobicidade dos FS e viabilizar a 

administração dos mesmos em meio fisiológico, mantendo sua forma monomérica, sem perda 

ou alteração de sua atividade fotossensibilizante. Métodos como a adição de grupos 

substituintes nas moléculas do FS, aumentando seu caráter anfifílico e sua seletividade (ÇAKIR 

et al., 2014; PELEGRINO, A. C., 2009; SIMPLICIO, MAIONCHI e HIOKA, 2002; 

TEDESCO, ROTTA e LUNARDI, 2003), ou a busca por sistemas de liberação adequados para 

incorporar ativos lipofílicos, possibilitando também sua vetorização ao tecido-alvo 

(CHATTERJEE, FONG e ZHANG, 2008; LONGO et al., 2009; LUCKY, SOO e ZHANG, 

2015), estão em constante desenvolvimento. 

A alteração de fármacos fotossensibilizantes já existentes (por conjugação da molécula ou 

por associação aos nanocarreadores) geram produtos denominados como FS de terceira geração 

e são mecanismos que viabilizam o transporte do FS através da corrente sanguínea. Uma gama 

de FS de segunda geração, hidrofóbicos, já demonstraram excelentes resultados nos estudos in 
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vitro e in vivo, porém, sua baixa solubilidade em meio fisiológico é um obstáculo até mesmo 

para o avanço nos estudos de fase clínica. Esses sistemas de FS de terceira geração representam 

um upgrade nas propriedades fotofísicas do FS em meio aquoso, resultando em excelente 

atividade fotodinâmica (JOSEFSEN e BOYLE, 2008; LUCKY, SOO e ZHANG, 2015; 

MUEHLMANN et al., 2015).  

1.5 NANOTECNOLOGIA E A TERAPIA FOTODINÂMICA  

Diferentes sistemas de liberação de fármacos, conhecidos como “drug delivery systems”, 

têm sido estudados e desenvolvidos visando melhorar a eficácia terapêutica dos fármacos 

fotossensibilizantes para driblar suas características físico-químicas desfavoráveis e promover 

sua vetorização para os tecidos-alvos. Na área da terapia fotodinâmica, a nanotecnologia 

representa uma plataforma emergente que pode superar as limitações dos FS representando a 

classe dos fotossensibilizantes de terceira geração (LUCKY, SOO e ZHANG, 2015).  

A nanotecnologia farmacêutica destina-se à produção de partículas com tamanho entre 1 e 

1000 nm. Alguns autores consideram que as verdadeiras nanopartículas possuem tamanho 

abaixo de 100 nm, utilizando o termo de partículas submicrométricas para as demais (100-1000 

nm). De fato, existem diferenças entre essas “classes”: as nanopartículas com tamanho abaixo 

de 100 nm podem ser captadas por qualquer célula do nosso corpo por endocitose, tornando-se 

potencialmente tóxicas (MÜLLER, SHEGOKAR e CORNELIA, 2011). 

Comparados aos sistemas de liberação convencionais, partículas de tamanho nanométrico 

representam um ramo diferenciado que vai muito além do que apenas a diferença na escala de 

tamanho. Basicamente, partículas em dimensões nanométricas apresentam propriedades muito 

diferentes comparadas com partículas micrométricas ou maiores, como adesividade e ponto de 

fusão e também na absorção e biodistribuição, e são exatamente essas mudanças em suas 

propriedades físico-químicas que atraem grande atenção para sistemas em nanoescala 

(MÜLLER, SHEGOKAR e CORNELIA, 2011). 

Os nanocarreadores apresentam inúmeras vantagens, como: (i) prevenir a liberação precoce 

do FS protegendo-o da inativação em meio fisiológico e, consequentemente, aumentar sua 

estabilidade e quantidade de fármaco que efetivamente chega ao destino; (ii) possibilitar a 

modificação da superfície das partículas com grupos funcionais melhorando sua biodistribuição 

e vetorização; (iii) viabilizar administração de menor quantidade do FS; (iv) possibilitar ao FS 

percorrer o caminho a partir do local de administração, chegando até as células-alvo em sua 
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forma monomérica; (v) aumento da eficácia e segurança, prevenindo seu acúmulo em células 

saudáveis e reduzindo efeitos adversos. Por fim, os nanocarreadores são capazes de veicular 

(encapsular) as moléculas lipofílicas e até mesmo promover a associação de diferentes 

fármacos, viabilizando sua utilização terapêutica (BECHET et al., 2008; KONAN, GURNY e 

ALLÉMANN, 2002; LUCKY, SOO e ZHANG, 2015; PASZKO et al., 2011).  

Até o momento, as principais nanopartículas aplicadas na terapêutica do câncer são micelas, 

lipossomas, nanovesículas, nanoesferas, nanopartículas poliméricas, nanoemulsões, 

dendrímeros, quantum dots e nanopartículas de diferente composição, como magnéticas, 

metálicas, fulerenos, niossomos, nanopartículas lipídicas sólidas e, mais recentemente, 

nanopartículas de géis, entre outras (LIM et al., 2013; LUCKY, SOO e ZHANG, 2015; 

PASZKO et al., 2011).  

As nanopartículas lipídicas sólidas surgem como uma abordagem tecnológica para melhorar 

a eficácia dos fármacos fotossensibilizantes, aumentando sua disponibilidade e reduzindo 

efeitos tóxicos, tornando-as o sistema ideal para carreamento de FS (SIMÕES, SOUSA e PAIS, 

2015; WISSING, KAYSER e MÜLLER, 2004). 

1.5.1 Nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) 

Nanopartículas lipídicas sólidas foram primeiramente desenvolvidas no começo da década 

de 90 e consistem em uma matriz lipídica sólida tanto à temperatura ambiente quanto corporal. 

O tamanho médio das NLS é de 150 a 300 nm, mas pode variar entre 10 – 1000 nm, como já 

discutido anteriormente. Comparando as NLS aos tradicionais sistemas coloidais (emulsões, 

lipossomas, micro e nanopartículas e nanoesferas poliméricas), a alteração do estado físico do 

lipídio manteve as vantagens dos nanocarreadores clássicos (proteção de fármacos lábeis 

incorporados contra a degradação química, excelente tolerabilidade dos excipientes, liberação 

controlada e prolongada), eliminando alguns inconvenientes (baixa estabilidade e 

biocompatibilidade, dificuldade de produção em larga escala, alto custo de matéria-prima) 

(SIMÕES, SOUSA e PAIS, 2015; MÜLLER, SHEGOKAR e CORNELIA, 2011; WISSING, 

KAYSER e MÜLLER, 2004). Além disso, as NLS apresentam maior capacidade de carga, pois, 

em geral, lipídios sólidos apresentam maior capacidade de incorporar ativos do que lipídios 

líquidos (MÜLLER, SHEGOKAR e CORNELIA, 2011).  
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As formulações de NLS possibilitam seu uso por diversas vias de administração (parenteral, 

oral, dérmica, ocular, pulmonar) já desenvolvidas e caracterizadas in vivo e in vitro (MÜLLER, 

MÄDER e GOHLA, 2000; WISSING, KAYSER e MÜLLER, 2004).  

As NLS são preparadas utilizando excipientes fisiologicamente tolerados, reconhecidos 

como seguros, com o status Generally Recognized As Safe (GRAS) (FDA, 2016) ou já 

utilizados em outras preparações no mercado cosmético ou farmacêutico. Por isso são sistemas 

que apresentam ótima biocompatibilidade e baixa toxicidade (MÜLLER, RADTKE e 

WISSING, 2002; NEGI, JAGGI e TALEGAONKAR, 2014). A escolha do lipídio sólido (puro 

ou mistura de diferentes tipos) e dos tensoativos tem influência direta nas características finais 

das NLS (SOUTO et al., 2011).  

Diversos métodos de preparo de NLS estão descritas na literatura, incluindo as técnicas 

utilizadas na produção das nanoemulsões, já que as NLS podem ser obtidas a partir de 

nanoemulsões óleo em água empregando o lipídio sólido na produção das nanogotículas. Os 

métodos podem ser divididos em dois principais grupos: (i) alta energia de emulsificação, que 

envolvem equipamentos de alto custo, como homogeneizadores de alta pressão e sonicadores, 

para fornecer energia mecânica e quebrar as gotículas em tamanhos nanométricos ou (ii) baixa 

energia de emulsificação, com uso de solvente orgânico ou pela técnica de inversão de fases 

(ANTON et al., 2007; CARBONE et al., 2012)ANTON, BENOIT e SAULNIER, 2008; 

CARBONE et al., 2012; MÜLLER, SHEGOKAR e CORNELIA, 2011). As NLS podem ser 

obtidas por homogeneização por alta pressão (à quente ou à frio), por emulsificação-sonicação, 

por emulsificação com evaporação de solventes, por difusão de solvente orgânico, por injeção 

de solvente orgânico, por formação de emulsões múltiplas (MÜLLER, SHEGOKAR e 

CORNELIA, 2011). 

O método de obtenção de NLS utilizado neste trabalho foi por emulsificação direta com 

inversão de fases (GOTO et al., 2012), que faz uso das características físico-químicas 

intrínsecas dos componentes da formulação para produção das nanopartículas. Não há a 

necessidade de equipamentos dispendiosos ou do uso de solvente orgânico, que, além de ter 

alto custo, é tóxico em meio fisiológico e exige etapas adicionais na produção para a eliminação 

do mesmo da preparação farmacêutica (GOTO et al., 2012). 

A técnica de emulsificação direta foi viabilizada pelo emprego de tensoativos não iônicos 

que apresentam grupos de óxido de etileno em sua estrutura e envolve a combinação de dois 

tipos de inversão de fases: transicional (por alteração da temperatura) e catastrófica (por 

alteração do volume). Na inversão de fases transicional ocorre alteração da afinidade do 
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tensoativo pelas fases aquosa e oleosa, por desidratação dos grupos de óxido de etileno presente 

em sua estrutura com o aumento da temperatura. À medida que a temperatura diminui as pontes 

de hidrogênio com a fase aquosa são reestabelecidas. No momento em que ocorre essa inversão 

de afinidade, o tensoativo inverte sua curvatura, o que predispõe à formação de nanogotículas. 

Esse resultado é obtido em conjunto com a inversão catastrófica, pela qual inicialmente 

gotículas de água estão dispersas em uma fase oleosa contínua e, devido à adição lenta e 

sucessiva da fase aquosa na fase oleosa, o volume da fase aquosa aumenta e promove inversão 

espontânea na curvatura do tensoativo, resultando em gotículas de óleo em uma fase aquosa 

contínua (FERNANDEZ et al., 2004; GOTO et al., 2012).  

Grande parte das desvantagens relatadas para esse sistema carreador estão relacionadas à sua 

estrutura cristalina e/ou alterações que nela possam ocorrer durante seu armazenamento, como: 

(i) capacidade de carga limitada à estrutura cristalina, (ii) expulsão do fármaco durante 

armazenamento devido à formação da rede cristalina mais organizada, (iii) perfil de liberação 

do fármaco pode mudar durante o tempo de armazenamento, (iv) alterações nas estruturas 

polimórficas, (v) aumento do tamanho de partícula durante a estocagem ou (vi) gelificação da 

dispersão coloidal (DAS et al., 2011). 

Portanto, o conhecimento do grau de cristalinidade da matriz lipídica e dos tipos de estruturas 

polimórficas presentes é de fundamental importância para as dispersões de NLS, pois estão 

diretamente relacionadas com a incorporação de fármacos e sua liberação (DAS et al., 2011; 

SOUTO et al., 2011). Em geral, os glicerídeos podem cristalizar em estruturas tridimensionais 

(empacotamento das moléculas) do tipo α, β’ ou β, cada uma correspondendo à diferentes 

organizações das cadeias hidrocarbônicas. A forma menos estável é a α (hexagonal), com menor 

ponto de fusão. A forma intermediária é a β’ (ortorrômbica), seguida da forma β (tricíclica), 

mais estável e com maior ponto de fusão. As transformações polimórficas acontecem na ordem 

α  β’  β e são irreversíveis (SOUTO et al., 2011). Uma estrutura polimórfica intermediária 

tipo βi (triclínica e ortorrômbica) pode ser encontrada também (JENNING, SCHÄFER-

KORTING e GOHLA, 2000; HEURTAULT et al., 2003). As diferentes estruturas polimórficas 

encontradas na matriz lipídica das NLS após sua recristalização dependem da velocidade do 

resfriamento, do seu tamanho e composição, mas, geralmente, o lipídio recristaliza em 

estruturas de alta energia α ou β’ e, durante o armazenamento, podem ocorrer transições para 

estruturas β, mais ordenadas e menos energéticas. Essa elevada organização da matriz lipídica, 

com baixo número de imperfeições, pode conduzir à expulsão da droga, que se acomoda 

exatamente nessas lacunas (DAS et al., 2011; PARDEIKE, HOMMOSS e MULLER, 2009). 
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O uso das NLS em aplicações tópicas, na pele ou em mucosas, tem atraído bastante atenção 

devido ao seu tamanho reduzido e sua forte aderência ao estrato córneo, formando um filme 

lipídico flexível sobre a camada de células queratinizadas. Esse efeito oclusivo auxilia na 

manutenção da hidratação da pele, além de promover aumento da penetração de fármacos 

(SOUTO, MEHNERT e MÜLLER, 2006), favorecendo sua aplicação no tratamento do 

melanoma.  

Estudos demonstraram que nanopartículas lipídicas sólidas possuem maior captação e 

retenção no tecido tumoral devido às características específicas das células malignas, como 

alteração da vascularização, permeabilidade aumentada, extensa angiogênese, além do baixo 

retorno venoso e depuração linfática deficiente. Os vasos sanguíneos dos tecidos tumorais 

podem apresentar poros de 100 a 780 nm, ao contrário dos vasos em tecidos normais. A 

vascularização aumentada e irregular aliada ao clearence reduzido permite o aumento da 

concentração de nanopartículas por um período de tempo maior, fenômeno conhecido como 

efeito da permeabilidade e retenção aumentados (do inglês: Enhanced Permeability Retention 

– EPR) (DEBELE, PENG e TSAI, 2015; IYER et al., 2006; PASZKO et al., 2011; RIGON et 

al., 2015).  

1.5.2 Vesículas cataniônicas (VesCat) 

Esses nanovetores coloidais inovadores tratam-se de vesículas unilamelares que se formam 

espontaneamente a partir de tensoativos cataniônicos (TCa), constituídos pela associação de 

tensoativos iônicos de cargas opostas em meio aquoso (BRAMER, DEW e EDSMAN, 2007; 

KALER et al., 1989). Sua estrutura vesicular permite a veiculação de fármacos hidrofílicos ou 

hidrofóbicos, assim como permite proteger o ativo encapsulado da degradação, reduzir sua 

toxicidade ou aumentar sua biodisponibilidade (BOUDIER et al., 2011; SOUSSAN et al., 

2008).  

A formação das vesículas cataniônicas (VesCat) ocorre por agregação espontânea quando se 

adiciona o pó de tensoativos cataniônicos, que se encontra em sua forma monomérica, à água 

(VIVARES et al., 2008; SOUSSAN et al., 2008; CONSOLA et al., 2007). As vesículas são 

estáveis em meio aquoso por alguns dias, mas os monômeros de tensoativos podem ser 

armazenados em sua forma liofilizada à temperatura ambiente por anos, sem nenhuma 

degradação (BOUDIER et al., 2011). 
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Entre os vários métodos de obtenção de TCa, é importante destacar aqueles que não 

necessitaram de sais residuais durante sua preparação, pois uma vez adicionado não existe um 

método para retirá-lo completamente, restando traços do mesmo presente na solução. Tal fato 

é totalmente indesejável devido à potencial toxicidade do sal residual. Quatro métodos são 

utilizados para a produção de TCa: (i) por extração com solvente orgânico, (ii) por precipitação, 

(iii) por troca-iônica ou (iv) por troca de prótons (SOUSSAN et al., 2009).  

O método de troca de próton foi originalmente desenvolvido pelo grupo de pesquisa da Dra. 

Muriel Blanzat no Laboratoire des Interactions Moléculaires et Réactivité Chimique et 

Photochimique – IMRCP (Université Paul Sabatier - Toulouse III), dando origem ao primeiro 

tensoativo cataniônico bicaternário. O método consiste basicamente em uma mistura de um 

tensoativo derivado de um amino-açúcar com outro que possua uma função ácida, em meio 

aquoso. Através de uma simples reação ácido-base, os tensoativos cataniônicos são obtidos, 

sem a presença de sais residuais (SOUSSAN et al., 2009; BLANZAT et al., 1999b; BLANZAT 

et al., 1999a).  

Entretanto, os TCa bicatenários não permitiram a formação de vesículas estáveis por tempo 

hábil para sua aplicação como sistema carreador. Com o objetivo principal de obter vesículas 

cataniônicas mais estáveis foram sintetizados tensoativos cataniônicos com três cadeias 

hidrocarbônicas laterais, chamados de tensoativos cataniônicos tricatenários (TriCat) 

(MARQUES et al., 1993; MARQUES et al., 2003; SOUSSAN et al., 2007). Tais tensoativos 

foram capazes de formar espontaneamente vesículas mais estáveis e menos permeáveis, ou seja, 

evitou a liberação rápida e precoce de seu conteúdo encapsulado. Esta melhoria da estabilidade 

das nanovesículas cataniônicas pode ser explicada principalmente pela introdução da terceira 

cadeia lateral lipofílica, conferindo ao sistema um reforço na interação intramolecular devido 

ao aumento das forças hidrofóbicas (SOUSSAN et al., 2008).  

É importante ressaltar que tensoativos derivados de açúcares, como no caso do tensoativo 

cataniônico tricatenários, derivado de lactose – TriCat 12 (Figura 6), possuem a vantagem real 

de mimetizar glicolipídios, estruturas presentes na superfície de células que participam de 

mecanismos de reconhecimento molecular, o que confere grande biocompatibilidade do mesmo 

com nosso organismo (SOUSSAN, E., 2007; SOUSSAN et al., 2008). 
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Figura 6. Representação esquemática da estrutura do tensoativo cataniônico tricatenário derivado de 

lactose (TriCat 12) (adaptado de SOUSSAN, E., 2007; SOUSSAN et al., 2008).  

Estudos com as vesículas derivadas de tensoativos cataniônicos apresentaram resultados 

comprovados em aplicações anti-HIV (BLANZAT et al., 1999a; RICO-LATTES et al., 2005), 

anti-inflamatório não esteroidal (CONSOLA et al., 2007) e no tratamento do câncer do tipo 

melanoma com a terapia fotodinâmica (CASTAGNOS et al., 2014). No trabalho de 

CASTAGNOS et al. (2014) foi demonstrado que as VesCat, obtidas a partir do TriCat 12, 

encapsularam a ftalocianina de cloro alumínio com eficiência e apresentaram excelente efeito 

fotodinâmico nos estudos in vitro na linhagem de melanoma B16-F10, reduzindo a viabilidade 

celular para até 1,9% da neoplasia pigmentada.  

Esta parte do trabalho de doutorado com VesCat foi realizado em colaboração com o 

laboratório francês IMRCP, durante o estágio de doutorado do tipo sanduíche, onde o sistema 

de vesículas cataniônicas foi reproduzido com aprimoramento do método, caracterização das 

nanoestruturas produzidas pelo método aprimorado e posterior avaliação do perfil de liberação 

de ClAlPc presente na formulação, com uso de células de difusão vertical do tipo Franz. 

 

Amina

Ácido

Açúcar



Objetivos   18 

Patrícia Leme Goto 

2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver um sistema de nanopartículas lipídicas sólidas, aprimorar o método de obtenção 

de vesículas cataniônicas, caracterizar os nanocarreadores contendo o fármaco 

fotossensibilizante ftalocianina de cloro alumínio (ClAlPc) e avaliar, por testes in vitro, a 

biocompatibilidade celular e a atividade fotodinâmica das nanopartículas lipídicas sólidas 

contra melanoma maligno pigmentado. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desenvolvimento das formulações de nanopartículas lipídicas sólidas e obtenção de 

vesículas cataniônicas, contendo ou não ClAlPc; 

 Caracterização físico-química e morfológica das nanoestruturas; 

 Avaliação da cristalinidade e da estabilidade das nanopartículas lipídicas sólidas; 

 Avaliação in vitro da biocompatibilidade celular das nanopartículas lipídicas sólidas 

sobre linhagem de fibroblastos NIH-3T3 e da atividade fotodinâmica da ClAlPc encapsulada 

nas NLS sobre linhagem de melanoma B16-F10; 

 Avaliação da permeação e retenção cutânea in vitro de ClAlPc encapsulada nos 

nanocarreadores utilizando células de difusão do tipo Franz. 
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5. CONCLUSÃO  

Neste trabalho foi possível desenvolver com sucesso o sistema de nanopartículas lipídicas 

sólidas, por emulsificação direta, e aprimorar o método de obtenção das vesículas cataniônicas. 

As formulações obtidas apresentaram partículas em dimensões nanométricas e foram capazes 

de veicular o fármaco fotossensibilizante, com grande potencial para aplicação na terapia 

fotodinâmica. 

No desenvolvimento das nanopartículas lipídicas sólidas, com base no diagrama de fases, 

foi observada a influência do tipo de lipídio sólido empregado (compritol ou ácido esteárico) e 

da proporção entre os componentes da formulação sobre as características físico-químicas das 

formulações finais. O compritol foi o lipídio mais adequado para compor a formulação de NLS, 

estabilizada pelos tensoativos isoestearato de sorbitano e óleo de rícino hidrogenado 40-OE, em 

água ultrapura, resultando em partículas com tamanho médio entre 100 e 200 nm e com baixa 

polidispersão. 

A ftalocianina de cloro alumínio foi incorporada com sucesso nas NLS em 7 diferentes 

concentrações, demonstrando que o sistema apresenta grande capacidade de incorporação do 

fármaco altamente hidrofóbico. Não foram observadas diferenças significativas entre as 

características físico-químicas das nanopartículas lipídicas sólidas contendo ou não ClAlPc.  

Foi possível obter vesículas cataniônicas utilizando o novo lote do tensoativo TriCat 12 

mantendo as características físico-químicas dos trabalhos anteriores. O processo de obtenção 

aprimorado das vesículas cataniônicas contendo ClAlPc proporcionou redução superior a 50% 

no tempo total de produção, sem alteração das características físico-químicas das 

nanovesículas, com tamanho reduzido de partícula, baixa polidispersão  

A avaliação morfológica das VesCat e das NLS, vazias ou com ftalocianina, confirmou a 

formação de partículas esféricas e arredondadas com tamanhos nanométricos correspondentes 

aos obtidos por PCS.  

As NLS são bastante estáveis, visto que elas são estabilizadas tanto pela carga elétrica 

negativa das nanoestruturas quanto pelo impedimento estérico dos grupamentos presentes nos 

tensoativos. A elevada estabilidade foi comprovada no estudo de estabilidade ao longo do 

tempo, realizado durante 24 meses, quando armazenadas à 4 ºC, sem diferenças significativas 

do tamanho médio, índice de polidispersão e potencial zeta das formulações, e no estudo da 
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estabilidade acelerada utilizando o LUMiSizer, com previsão da estabilidade das NLS por 12 

meses à 25 ºC.  

As análises da estrutura cristalina do lipídio sólido nas NLS indicaram a formação de 

diferentes estruturas polimórficas e menor grau de cristalinidade da matriz lipídica das 

nanopartículas comparadas com o lipídio puro, confirmando a maior desorganização da rede 

cristalina das NLS, sem grandes alterações durante 24 meses de estocagem. Esses resultados 

também evidenciaram ótimas propriedades para encapsulação de fármacos lipofílicos, 

possibilitando maior acomodação da ftalocianina, além de comprovar a ausência de fenômenos 

de instabilidade, como: expulsão do fármaco durante estocagem, fenômeno da gelificação ou 

formação de gotículas super-resfriadas.  

Os métodos analíticos para quantificação de ClAlPc, desenvolvidos por espectroscopia de 

UV-visível ou de emissão de fluorescência, foram lineares, eficientes e reprodutíveis, capazes 

de determinar pequenas quantidade do fotossensibilizante.  

A aplicação in vitro de ClAlPc veiculada nas nanopartículas lipídicas, sobre a pele dorsal da 

orelha de porco, evidenciou maior retenção do fotossensibilizante nas camadas mais profundas 

da pele, não sendo detectado traços da ftalocianina no meio receptor, sugerindo que não houve 

permeação do mesmo. Os dados obtidos favorecem o uso desse nanocarreador no tratamento 

do melanoma pigmentado ou de outras doenças cutâneas, ou ainda em outros segmentos 

farmacêuticos e cosméticos, podendo eliminar a possibilidade de efeitos adversos por via 

sistêmica. Já com o sistema vesicular, a ftalocianina não alcançou as camadas mais profundas 

da pele, ficando retida no estrato córneo, talvez pela baixa quantidade do fármaco na formulação 

ou pelo tempo de duração do experimento não ter sido adequado. Porém, outros estudos 

demonstraram que as vesículas cataniônicas apresentaram liberação de fármacos lipofílicos 

quando em maior concentração na formulação. 

As NLS apresentaram biocompatibilidade com linhagem de fibroblastos NIH-3T3. Não foi 

observado efeito tóxico da ftalocianina encapsuladas nas NLS sobre a linhagem melanocítica 

B16-F10 no escuro. A ClAlPc encapsulada nas NLS apresentou ótima atividade fotodinâmica, 

causando morte celular significativa das células de melanoma. O fotodano foi dependente da 

dose de irradiação aplicada no melanoma maligno. Enfim, o uso das nanopartículas lipídicas 

sólidas para a veiculação da ftalocianina de cloro alumínio apresenta grande potencial na 

aplicação da terapia fotodinâmica, conforme demonstrado pela expressiva redução da 

viabilidade celular das B16-F10 comparando com a morte celular causada com a ClAlPc livre.  
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Portanto, pode-se concluir que esse trabalho possibilitou obter nanocarreadores 

biocompatíveis, com ótimas propriedades físico-químicas e fotodinâmicas e que viabilizam a 

aplicação de fármacos fotossensibilizantes hidrofóbicos em meio biológico. Pode-se dizer que 

os produtos, protocolos e técnicas estudados e desenvolvidos contribuirão para a aplicação da 

TFD no tratamento de neoplasias e outras doenças cutâneas, através do uso da nanotecnologia, 

abrindo novas possibilidades para futuros estudos clínicos e pré-clínicos.  
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