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RESUMO 
 

OLIVEIRA, S.S.M. Nanopartículas de PLA e PLA-PEG contendo tamoxifeno: 
preparação, caracterização e avaliação in vitro e in vivo. 2014. 100f. Tese 
(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 

O câncer de mama constitui o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o 
mais comum entre as mulheres, representando uma das principais causas de morte. 
O tamoxifeno é um fármaco antiestrogênico utilizado para o tratamento deste tipo de 
câncer desde 1971 e ainda é o mais utilizado nos casos de tumores mamários que 
expressam receptores de estrógeno. Apesar de apresentar resultados 
significativamente positivos, seu efeito antiestrogênico não se restringe apenas ao 
sítio tumoral causando, com isso, efeitos colaterais graves que podem deixar 
sequelas. A proposta deste trabalho foi desenvolver sistemas de liberação 
nanoparticulados à base de PLA e PLA-PEG para veiculação do tamoxifeno, como 
uma estratégia para o potencial aumento da segurança e da eficácia deste fármaco 
através de um possível direcionamento passivo ao sítio de ação, devido à 
permeabilidade vascular aumentada destas regiões tumorais. As nanopartículas 
foram preparadas pela técnica de nanoprecipitação e apresentaram diâmetro médio 
inferior a 200 nm para a maioria das formulações. Foram avaliados três 
estabilizantes, o poloxamer 407, o poloxamer 188 e o polissorbato 80, este último 
proporcionou maior eficiência de encapsulação, 86,7% e 100%, nas nanopartículas 
de PLA e PLA-PEG, respectivamente. Quanto à composição das nanopartículas de 
PLA-PEG, o polímero utilizado inicialmente (PLA(1000)-PEG(750)) apresentou 
distribuição de tamanho heterogênea, perfil multimodal  e alto índice de 
polidispersividade. Assim, este polímero foi substituído pelo PLA(5000)-PEG(1000), 
que apresentou distribuição de tamanho uniforme,  perfil monomodal  e baixo índice 
de polidispersividade. A caracterização por microscopia eletrônica de varredura 
comprovou a homogeneidade no tamanho de partícula, mostrando seu formato 
esférico. As análises de espectrofotometria no infravermelho e calorimetria 
diferencial exploratória sugeriram que não ocorreu nenhum tipo de interação ou 
reação entre o fármaco e os demais componentes das formulações. Dois métodos 
analíticos para a determinação do tamoxifeno foram validados com sucesso por 
CLAE e espectroscopia UV-vis. O perfil de liberação in vitro do tamoxifeno a partir 
das nanopartículas de PLA apresentou característica sustentada e alcançou 50% 
em 180 h, tendo sido totalmente liberado após 288 h. Já as nanopartículas de 
PLA(5000)-PEG(1000) liberaram apenas 16,9% do fármaco após 216 h. A liberação 
do fármaco a partir das nanopartículas foi muito mais lenta comparada ao 
tamoxifeno não encapsulado, evidenciando a vantagem da incorporação do fármaco 
em nanopartículas compostas por PLA e PLA-PEG. No estudo do perfil de 
concentração plasmática em ratas Wistar, não foi possível detectar o fármaco e seu 
principal metabólito pelo método por CLAE desenvolvido, sugerindo que os 
sistemas nanoparticulados tenham extravasado rapidamente para os órgãos. 
 
Palavras-chave: Nanopartículas poliméricas, PLA, PLA-PEG, tamoxifeno, câncer de 
mama, estudos in vitro e in vivo. 
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1. INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1. CÂNCER DE MAMA 

 

O câncer é caracterizado pelo crescimento rápido e desordenado de células 

em uma determinada área do corpo e, genericamente, seu termo constitui um 

conjunto de mais de 100 neoplasias, incluindo tumores malignos de vários órgãos 

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014; INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 

2009; 2014). Embora existam muitos tipos de câncer, o tratamento deve ser 

específico para cada tipo. O câncer de pulmão e o de mama, por exemplo, crescem 

em ritmos diferentes e respondem de maneira distinta aos tratamentos. Além disso, 

o tumor pode se romper e as células cancerígenas migrarem para outras partes do 

corpo através dos sistemas circulatório e/ou linfático, ocasionando o câncer 

metastático (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014).  

Desde 2003, as neoplasias malignas constituem a segunda causa de morte 

na população, representando quase 17% dos óbitos de causa conhecida notificados 

em 2007 no Sistema de Informações sobre Mortalidade. Segundo o relatório World 

Cancer Report 2008, da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer da 

Organização Mundial da Saúde (IARC/OMS), o impacto global do câncer mais que 

dobrou em 30 anos (BRASIL, 2009). 

O incentivo à pesquisa na área de oncologia é relevante, pois se estima um 

aumento de 50% no número de novos casos de câncer até 2020 e o dobro do 

número de mortes. No Brasil, esse desafio é maior, pois a sobrevida varia de 2 a 4 

anos, enquanto nos países desenvolvidos esse índice sobe para 12 a 16 anos. 

Como prioridades identificadas pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), associado 

à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e ao Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), estão os cânceres 

de alta prevalência e possibilidade de intervenção e resolução efetivas, como 

também aspectos relativos ao processo de evolução da doença para tumores de 

colo do útero, mama, próstata, pulmão, colo retal e neoplasias hematológicas 

(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2009; TANAKA et al., 2009).  
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Os tratamentos do câncer concentram-se na administração sistêmica de 

agentes quimio e radioterápicos e são, frequentemente, pouco eficazes, devido ao 

desenvolvimento de mecanismos de resistência do tumor e aos efeitos colaterais 

gerados pela baixa seletividade do fármaco contra as células tumorais, atingindo 

também tecidos saudáveis (PARK et al., 2010; MARTÍNEZ et al., 2012; SOUZA, 

2013). Diversas pesquisas têm focado em utilizar características distintas de células 

tumorais e a permeabilidade vascular alterada em torno dessas células para liberar 

quimioterápicos, terapia gênica e outros agentes ativos, direta e seletivamente nos 

tecidos cancerosos. Tais estudos concentram-se, principalmente, em lipossomas, 

pró-fármacos, polímeros conjugados, micelas, dendrímeros e nanopartículas 

poliméricas (BETANCOURT; DOIRON; BRANNON-PEPPAS, 2006).  

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o 

mais comum entre as mulheres, representando uma das principais causas de morte 

(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2009; CHANG et al., 2007; YANG et al., 

2013). É relativamente raro antes dos 35 anos de idade, mas acima desta faixa 

etária sua incidência cresce rápida e progressivamente. Além disso, esta patologia 

está associada a efeitos psicológicos negativos da mulher, afetando sua percepção 

da sexualidade e de sua imagem pessoal (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 

2007; 2012).  

As estatísticas indicam um aumento na incidência das neoplasias mamárias 

tantos nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Em 2007, foram 

diagnosticados cerca de 4,4 milhões de novos casos em todo mundo (AMERICAN 

CANCER SOCIETY, 2012). A Europa Ocidental apresenta a maior incidência 

(96/100 mil) e as menores taxas são encontradas na África Central e na Ásia 

Oriental (27/100 mil) (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2014). Nos Estados 

Unidos, em 2008, os três tipos de câncer de maior incidência entre as mulheres, 

responsáveis por cerca de 50% do total de casos diagnosticados, foram o de mama, 

pulmões e brônquios e cólon e reto. Somente o câncer de mama foi responsável por 

26% dos novos casos detectados, correspondendo a 182.460 pacientes (JEMAL et 

al., 2008). A estimativa para 2013 era de 234.580 casos novos de câncer de mama 

invasivo, com 40.030 óbitos (SENKUS; CARDOSO; PAGANI, 2014). No Brasil, o 

câncer de mama é o que mais causa mortes entre as mulheres, respondendo por 

22% dos novos casos a cada ano (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2007; 
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2011). Esse tipo de câncer é o mais frequente nas mulheres das regiões Sudeste 

(71,18/100 mil), Sul (70,98/100 mil), Centro-Oeste (51,30/100 mil) e Nordeste 

(36,74/100 mil). Na região Norte é o segundo mais incidente (21,29/100 mil) 

(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2014). Em 2010, foram registrados 12.852 

mortes, sendo 147 homens e 12.705 mulheres.  Para o ano de 2014, a estimativa do 

INCA é que surjam 57.120 novos casos (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 

2011). 

Desde 1990, verifica-se um aumento de 1,5% ao ano no surgimento de novos 

casos, atribuído principalmente a mudanças no estilo de vida e alterações na vida 

reprodutiva das mulheres, sendo considerados como fatores de risco para o 

desenvolvimento do câncer de mama, tais como: menarca precoce, nuliparidade ou 

redução no número de filhos, primeira gestação a termo em idade mais avançada 

(especialmente acima dos 30 anos), uso de medicamentos anticoncepcionais, 

sedentarismo, hábitos alimentares inadequados, menopausa tardia e terapia de 

reposição hormonal (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2007; BRAY; 

McCARRON; PARKIN, 2004; PORTER, 2008). Além desses, a idade continua sendo 

um dos mais importantes fatores de risco. A incidência aumenta rapidamente até os 

50 anos e, posteriormente, de forma mais lenta (INSTITUTO NACIONAL DE 

CÂNCER, 2007; 2012). Estudos recentes comprovam que a exposição à radiação 

ionizante, mesmo em baixas doses, aumenta o risco de desenvolver câncer de 

mama, particularmente durante a puberdade. Ao contrário do câncer do colo do 

útero, o câncer de mama encontra-se relacionado ao processo de urbanização da 

sociedade, evidenciando maior risco de adoecimento entre mulheres com elevado 

status sócio-econômico. Fatores genéticos também estão associados ao risco 

aumentado de desenvolvimento de câncer de mama, de modo que mulheres que 

apresentam mutação nos genes BRCA1 e BRCA2 têm 85% de chance de 

desenvolver câncer de mama antes dos 70 anos de idade (INSTITUTO NACIONAL 

DE CÂNCER, 2009; SOUZA, 2013). 

Alguns estudos apontam uma relação entre a idade e os dois tipos principais 

de câncer de mama: o primeiro tipo ocorre na pré-menopausa e é caracterizado por 

ser mais agressivo e receptor de estrógeno (RE) negativo; o segundo ocorre na pós-

menopausa e está associado com características indolentes e, principalmente, por 

ser RE-positivo. Há também variações morfológicas relacionadas ao RE, como os 
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carcinomas medulares em RE-negativos e os carcinomas tubulares e lobulares em 

RE-positivos. Com relação aos carcinomas medulares, pode-se dizer, ainda, que 

estão associados às mutações no gene BRCA1 e são mais frequentes em 

populações de baixo risco, como as mulheres orientais. Por outro lado, os 

carcinomas tubulares e lobulares têm associação com as mutações do gene BRCA2 

e são mais comuns em populações de alto risco, como as mulheres ocidentais 

(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2007). 

A sobrevida média após cinco anos desde o diagnóstico, em países 

desenvolvidos, apresentou um discreto aumento nos últimos anos, cerca de 85% 

(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2011; 2014). Apesar das técnicas 

diagnósticas atuais possibilitarem a detecção do câncer de mama no estágio inicial, 

permitindo um tratamento menos agressivo e aumentando consideravelmente a 

sobrevida do paciente, verifica-se que muitos casos ainda são diagnosticados em 

estágios mais avançados (estágios III e IV). Nestes casos, o câncer já pode ter sido 

disseminado para outros órgãos por metástase e menos de 15% sobrevivem por 

mais de cinco anos (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2009). Nos países em 

desenvolvimento, as consequências desta patologia são ainda mais severas em 

virtude do menor acesso da população a informações quanto à prevenção da 

doença, bem como aos instrumentos de diagnóstico e ao tratamento adequado 

(ANDERSON et al., 2007). Consequentemente, nestes países, a sobrevida média 

diminui para cerca de 50-60% após cinco anos (INSTITUTO NACIONAL DE 

CÂNCER, 2011).  

O surgimento de metástases é responsável pela grande maioria dos óbitos, 

devido ao alto grau de malignidade que estes tumores apresentam (CHANG et al., 

2007; SOUZA, 2013). Nesta fase, onde o tumor migra para outros órgãos, a taxa de 

mortalidade sobe para 70% (MARSDEN, 2012). As metástases podem permanecer 

latentes ou indetectáveis por um período de meses ou anos e agravar o quadro 

através de recorrência do tumor primário ou afetando novos tecidos e órgãos 

distantes (ALLAN et al., 2006; SOUZA, 2013). 

Apesar dos avanços significativos no diagnóstico e detecção desta patologia, 

ainda há uma grande carência de terapias mais efetivas para o combate às formas 

mais invasivas da doença, especialmente aquelas com elevada incidência de 

metástases (YANG et al., 2013), onde o desenvolvimento de novas tecnologias é 



1. Introdução e Revisão da Literatura 5 
 

necessário e relevante. O câncer de mama é o segmento da medicina que 

apresenta a maior quantidade de sistemas de liberação já em uso devido à grande 

evolução que tais sistemas são capazes de proporcionar no combate desta doença, 

como, por exemplo, o aumento da eficácia e a redução dos efeitos colaterais 

(TANAKA et al., 2009). 

 

1.2. TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA 

 

O câncer de mama é uma doença heterogênea caracterizada pela 

desregulação de múltiplas vias celulares, morfologia alterada e sensibilidade a vários 

tratamentos (SENKUS; CARDOSO; PAGANI, 2014). Para seu tratamento estão 

disponíveis cinco principais tipos de intervenção, que incluem cirurgia, radioterapia, 

quimioterapia, terapia hormonal e imunoterapia (YANG et al., 2013).  O tratamento 

primário é a cirurgia para remoção da massa tumoral. O tipo de cirurgia, por 

exemplo, mastectomia parcial versus mastectomia total, com a remoção dos 

gânglios linfáticos de regiões adjacentes, depende da localização do tumor e 

tamanho, dentre outros fatores (TANAKA et al., 2009; YANG et al., 2013). A 

radioterapia utiliza raios de alta energia para destruir as células cancerosas, sendo, 

frequentemente, usada em conjunto com a mastectomia com o objetivo de eliminar 

células cancerosas ocultas, podendo também ser usada antes da cirurgia para 

diminuir o tumor. A quimioterapia é baseada em terapias citotóxicas. Como 

exemplos de fármacos disponíveis para a quimioterapia do câncer da mama estão 

mostardas nitrogenadas, ciclofosfamida, ifosfamida, tiotepa, metotrexato, fluouracil, 

vimblastina, paclitaxel, docetaxel, etoposide e teniposide. A terapia hormonal, 

compreendendo fármacos como caproato de hidroxiprogesterona, dietilestilbestrol, 

propionato de testosterona e tamoxifeno, bem como a imunoterapia, também são 

bastante utilizadas (LIMA NETO et al., 2006; YANG et al., 2013). Além disso, uma 

melhor compreensão da biologia do câncer de mama está impulsionando pesquisas 

em tratamentos direcionados para moleculas específicas, resultando em melhores 

resultados (SENKUS; CARDOSO; PAGANI, 2014). 

Habitualmente, diferentes estratégias de tratamento são usadas em 

combinação. A escolha do tratamento depende de vários fatores como estágio em 
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que se encontra a doença, localização, tamanho, tipo do tumor (hormônio 

dependente ou não) e o nível de receptores do fator de crescimento epidermal 

humano (NER-2/neu) presentes no tecido tumoral. A idade, o estado de saúde, se a 

mulher encontra-se na menopausa ou não também são importantes fatores para a 

definição da terapia mais adequada (TANAKA et al., 2009; YANG et al., 2013). 

Mais da metade dos tumores mamários apresentam receptores hormonais. 

Por isso, a maioria dos medicamentos utilizados atualmente é hormonal, incluindo os 

moduladores seletivos do receptor de estrógeno (MSREs) e os inibidores de 

aromatase (AAPRO, 2001; SOUZA, 2013; TANAKA et al., 2009). Os receptores de 

estrógeno são encontrados em cerca de 75% do total de carcinomas mamários 

diagnosticados, onde a terapia hormonal vem provando ser eficaz na redução do 

risco de reincidência do tumor mamário. Estes receptores regulam o crescimento 

das células mamárias em resposta ao estrógeno. Portanto, moduladores seletivos, 

como tamoxifeno, raloxifeno e arzoxifeno, são capazes de antagonizar a ativação de 

tais receptores, reduzindo o crescimento da massa tumoral (AAPRO, 2001; SOUZA, 

2013). Pesquisas mostraram que o uso do tamoxifeno por cinco anos, como 

adjuvante ao tratamento, foi capaz de reduzir a mortalidade anual em 

aproximadamente 31% das pacientes com este tipo de tumor (EARLY BREAST 

CANCER TRIALISTIS, 2005). 

O tratamento medicamentoso do câncer de mama é habitualmente realizado 

pelas vias intravenosa e oral. A eficácia do tratamento depende da capacidade do 

fármaco em transpor as diversas barreiras para atingir a massa tumoral em 

concentrações terapêuticas. Isto inclui barreiras físicas (pele e trato gastrintestinal), 

barreiras fisiológicas (mecanismos celulares de extrusão de fármacos) e barreiras 

biofísicas (arquitetura vascular tumoral e gradientes de pressão intersticial) 

(FERRARI, 2005a, b). 

Os fármacos antineoplásicos utilizados atualmente apresentam limitações devido 

aos elevados índices de efeitos colaterais. O tratamento da maior parte dos tumores, 

incluindo os carcinomas mamários, é realizado através de associações de agentes 

antineoplásicos, que podem potencializar a ação terapêutica, aumentando a eficácia do 

tratamento. Porém, seus efeitos colaterais também serão agravados ainda mais, às 

vezes ocasionando sequelas. Os principais efeitos colaterais são causados pela morte 

celular em órgãos e tecidos saudáveis, devido à não especificidade da maioria dos 
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fármacos utilizados atualmente. Dentre eles, estão o enfraquecimento dos ossos, os 

danos no sistema gastrintestinal e a alopécia. Danos inerentes especificamente às 

moléculas de determinados fármacos também são muito frequentes (TANAKA et al., 

2009; SOUZA et al., 2013), como, por exemplo, falência cardíaca congestiva irreversível 

causada pela doxorrubicina (VON HOFF et al., 1979).  

 

1.2.1. TAMOXIFENO 

 

O tamoxifeno ({2-[4-(1,2-difenil-but-1-enil)-fenoxi]-etil}-dimetil-amina) é um 

fármaco supressor de estrógeno utilizado como tratamento do câncer de mama 

desde 1971 e continua sendo o mais empregado nos casos de tumores mamários 

RE-positivos (GOSS et al., 2005; HOSKINS; CAREY; MCLEOD, 2009). Pertence ao 

grupo dos compostos trifeniletilênicos e é derivado do mesmo núcleo estilbeno que o 

dietilestilbestrol (LIMA NETO et al., 2006). Os compostos desse grupo possuem 

várias atividades estrogênicas e antiestrogênicas.  

No câncer de mama, o estrógeno induz a proliferação celular do tumor 

estimulando progressão da doença (YANG et al., 2013). O tamoxifeno compete com 

o estrógeno na ligação ao RE que estimula a divisão celular na oncogênese, 

deslocando-o (YANG et al., 2013), sendo considerado o fármaco padrão no 

tratamento hormonal do câncer de mama metastático. Além disso, seu uso como 

adjuvante no período pós-operatório está associado a um ganho significativo, tanto 

em sobrevida livre de doença, quanto em sobrevida global, para as mulheres com 

tumores que apresentam receptores hormonais positivos (SAAD et al.; 2002). Este 

fármaco é indicado no tratamento de câncer de mama após mastectomia total ou 

parcial e também durante o tratamento radioterápico, sendo, ainda, o único fármaco 

mundialmente aprovado para a prevenção da doença em mulheres dos grupos de 

maior risco (O’REGAN; JORDAN, 2002; SOUZA, 2013). 

O tamoxifeno é uma base fraca (pKa = 8,8) com baixa solubilidade em água. 

Comercialmente, o tamoxifeno base é convertido no sal citrato como uma forma de 

aumentar a solubilidade em água e sua eficácia. O isômero Z do tamoxifeno é 

biologicamente ativo, e o isômero E possui atividade biológica limitada. Após a 

administração oral, mais de 50% do tamoxifeno é convertido em dois metabólitos 
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principais, o 4-hidroxitamoxifeno e o N-desmetiltamoxifeno (Figura 1). O 4-

hidroxitamoxifeno apresenta atividade biológica semelhante à do tamoxifeno e é 

eliminado rapidamente, tendo uma meia-vida ligeiramente mais longa do que o 

tamoxifeno. Já o N-desmetiltamoxifeno possui atividade biológica reduzida em 

relação ao tamoxifeno, mas apresenta meia-vida de dias (BUCHANAN et al., 2007). 

 

Figura 1.  Estrutura química do tamoxifeno e seus metabólitos 
N-desmetiltamoxifeno e 4-hidroxitamoxifeno (BRENTANI; FELDMAN, 
1995). 

 

A dose utilizada do tamoxifeno é de 0,4 a 0,8 mg kg-1 por via oral (na forma de 

citrato), uma ou duas vezes ao dia. Após administração oral, é extensivamente 

metabolizado no fígado, acompanhado da excreção biliar de seus metabólitos 

(BUCKLEY; GOA, 1989). Sua meia-vida de eliminação (t1/2) após administração oral 
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é de 7 a 14 horas (FABIAN et al., 1981). Apesar de apresentar resultados 

significativamente positivos no tratamento do câncer de mama, o efeito 

antiestrogênico do tamoxifeno não se restringe apenas ao sítio tumoral.  Este 

fármaco apresenta ação agonista em determinados tecidos, como o endometrial, 

aumentando significativamente o risco de desenvolvimento de cânceres de útero (2 

a 7 vezes) e hepático (metabolismo lipoprotéico associado ao câncer hepático e 

esteatose), e apresenta ação antagonista na mama. Outros efeitos colaterais 

incluem embolia pulmonar, trombose venosa profunda e distúrbios oculares, como 

retinopatia e opacidade corneal (DE LIMA et al., 2003; SILVA et al., 2005; SOUZA, 

2013). Distúrbios uterinos benignos, como hiperplasias e pólipos, também ocorrem 

em cerca de 40 a 50% das mulheres no período pós-menopausa que fazem uso do 

tamoxifeno (NEVAN; VERGOTE, 2000; 2001; VOSSE et al., 2002).  

Além disso, alguns pacientes tratados com tamoxifeno por longo período 

podem desenvolver resistência ao medicamento. Neste caso, a associação com 

outra classe de fármacos, como inibidores da aromatase, é necessária (JORDAN et 

al., 2005). Porém, os inibidores de aromatase também apresentam uma série de 

efeitos colaterais relevantes, tais como aumento significativo no número de fraturas, 

nos níveis séricos de colesterol e no número de distúrbios cardíacos severos, 

especialmente em pacientes no período pós-menopausa (JORDAN et al., 2005; THE 

BREAST INTERNATIONAL GROUP, 2005). Assim, a substituição de um 

medicamento antiestrogênico por um inibidor de aromatase não apresenta 

vantagens com relação à redução de efeitos colaterais.  

A maior parte dos efeitos colaterais importantes associados ao uso do 

tamoxifeno é considerada dose dependente (PEYRADE et al., 1996). Por isso, a 

preparação de um sistema para liberação modificada do fármaco que permita a 

veiculação de doses mais baixas com a mesma efetividade é, sem dúvida, uma 

estratégia promissora para o aumento da segurança e da eficácia do tamoxifeno. 

 

1.3. SISTEMAS DE LIBERAÇÃO DE FÁRMACOS E TRATAMENTO DO CÂNCER 

 

Atualmente, o fator limitante na quimioterapia do câncer é a falta de 

seletividade dos fármacos para células neoplásicas. Geralmente, células de 
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proliferação rápida, tais como as da medula óssea ou do trato gastrointestinal são 

afetados pela ação citotóxica desses fármacos. Isso resulta em um estreito índice 

terapêutico da maioria compostos anticâncer. Além disso, o surgimento de células 

resistentes durante a quimioterapia pode exigir a utilização de doses mais elevadas 

ou a elaboração de protocolos de combinação de fármacos diferentes, o que pode 

contribuir para aumentar a toxicidade do tratamento.  

Os desafios atuais de pesquisadores de todo o mundo na área oncológica 

incluem o aumento da eficácia dos tratamentos quimioterápicos e a redução dos 

efeitos colaterais graves e frequentes que limitam a utilização dos fármacos 

antineoplásicos. Estas pesquisas têm recebido incentivo e altos investimentos por 

partes dos setores público e privado. 

O desenvolvimento de novos fármacos capazes de atuar especificamente 

sobre o processo tumoral constitui uma estratégia importante para alcançar este 

objetivo (ASLAN et al., 2013; LI; WALLACE, 2008). Contudo, o desenvolvimento de 

um novo medicamento é um processo que demanda grandes investimentos 

financeiros e um longo período de pesquisa. Atualmente, mais de 20% do 

faturamento de indústrias farmacêuticas de inovação (cerca de US$ 40 bilhões) é 

investido no desenvolvimento de novos medicamentos. Segundo dados do Tufts 

Centre for the Study of Drug Development (EUA), são necessários cerca de US$ 900 

milhões e 15 anos até o lançamento de um novo fármaco. Em média, a cada 10 mil 

novas moléculas analisadas, somente uma torna-se um medicamento 

comercializado (FEBRAFARMA, 2007; SELAN et al., 2007).  

As áreas voltadas às pesquisas tecnológicas têm buscado desenvolver novas 

formas de administração e absorção de fármacos, bem como meios de aumentar 

seu tempo de ação, fazendo com que a eficácia do medicamento seja maximizada e 

seus efeitos colaterais minimizados. Uma estratégia de grande relevância para 

atingir estes objetivos consiste no desenvolvimento de sistemas de liberação 

modificada para fármacos já consolidados no mercado. Esses sistemas incluem 

conjugados de fármacos-polímeros solúveis, micelas poliméricas, 

micro/nanopartículas, lipossomas, dentre outros (VARGAS et al., 2005). 

O efeito de fármacos veiculados em diferentes formas farmacêuticas pode ser 

bastante distinto (ASLAN et al., 2013; DANCKWERTS; FASSIHI, 1991). Assim, 

durante o desenvolvimento de um sistema de liberação deve-se considerar: (i) a via 
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de administração; (ii) a dose total a ser administrada; (iii) as propriedades físico-

químicas do fármaco (solubilidade, estabilidade, potência, tamanho molecular, 

difusividade, coeficiente de partição (pKa); (iv) as características farmacocinéticas 

(absorção, tempo de meia-vida de eliminação, distribuição corporal, metabolismo); 

(v) a duração da ação necessária e (vi) o tipo de patologia (aguda, crônica) (ALLEN 

JÚNIOR; POPOVICH; ANSEL, 2007). 

Os sistemas de liberação sustentada de fármacos têm sido muito 

pesquisados, uma vez que apresentam vantagens sobre formulações convencionais, 

permitindo: (i) manter os níveis terapêuticos adequados com um mínimo de 

flutuação; (ii) predizer e reproduzir os níveis de liberação; (iii) prolongar o tempo de 

ação de fármacos com baixo tempo de meia–vida de eliminação; (iv) reduzir os 

efeitos colaterais e a frequência de dosagem; (v) otimizar a terapia e melhorar a 

aceitação e a adesão ao tratamento pelo paciente (DANCKWERTS; FASSIHI, 1991). 

O desenvolvimento de estratégias capazes de manter a duração da atividade 

terapêutica com o máximo de segurança e eficácia é de grande interesse e tem sido 

utilizado para melhorar a terapia de muitas patologias (BOTTINI; DAVANE; 

CORRIGAN, 1984; HNATYSZYN et al., 1994; LIEBERMAN; LACHMAN; SCHARTZ, 

1990; PANG, 1998).  

Os sistemas de liberação de dimensões nanométricas tornam-se cada vez 

mais importantes no tratamento e diagnóstico do câncer (ASLAN et al., 2013; 

KARATHANASIS, 2008). Estes sistemas possibilitam maior concentração dos 

agentes antineoplásicos no sítio tumoral, aumentando o índice terapêutico e 

melhorando o balanço entre eficácia e toxicidade destes fármacos (ASLAN et al., 

2013; SINHA et al., 2006; TANAKA et al., 2009). 

Nanocarreadores, tais como as nanopartículas poliméricas, são promissores 

para solucionar os problemas relacionados à perda de especificidade dos 

quimioterápicos convencionais (MARTÍNEZ et al., 2012). A possibilidade de 

direcionar o fármaco para o sítio tumoral permite a redução da interação e a 

toxicidade em tecidos sadios, contribuindo, desta maneira, para uma diminuição 

significativa dos efeitos colaterais e o consequente aumento na adesão ao 

tratamento pelos pacientes (ASLAN et al., 2013; EGUSQUIAGUIRRE et al., 2012; 

KARATHANASIS, 2008; LI; WALLACE, 2008; YEZHELYEV et al., 2006).  
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Uma das estratégias para a liberação sítio-específica de um fármaco é 

baseada no efeito de permeação e retenção vascular aumentado (EPR) encontrado 

nos tecidos tumorais sólidos (FANG; NAKAMURA; MAEDA, 2011; MAEDA; 

SEYMOUR; MIYAMOTO, 1992; MAEDA et al., 2000; 2003; MATSUMARA; MAEDA, 

1986; SOUZA, 2013). Grande parte dos tumores sólidos apresenta características 

patofisiológicas que não são observadas em tecidos e órgãos normais. A complexa 

rede microvascular tumoral é composta por microvasos imaturos com 

hipervascularização, arquitetura vascular anormal, com aumento da permeabilidade 

do endotélio vascular e redução da capacidade de drenagem linfática (JAIN, 1999). 

Partículas nanométricas tendem a acumular-se preferencialmente nos tumores 

sólidos por transporte convectivo passivo (ASLAN et al., 2013; JAIN, 2001; 

MATSUMARA; MAEDA, 1986; MRSNYER, 2006; SINHA et al., 2006). O endotélio 

dos tecidos tumorais é mais permeável a estruturas de dimensões nanométricas 

comparados aos tecidos saudáveis, pois, devido à sua exposição aos fatores de 

crescimento endotelial e de permeabilidade vascular, é bastante desordenado, o que 

permite o extravasamento de uma concentração maior de nanopartículas para o 

interior desses tecidos neoplásicos (MATTOS, 2013).  Devido a suas dimensões 

reduzidas (< 200 nm), estes sistemas nanoparticulados podem acumular-se 

passivamente no interior da massa tumoral através de microtúbulos presentes no 

epitélio dos vasos sanguíneos anormais do tumor (ASLAN et al., 2013; SINHA et al., 

2006; TANAKA et al., 2009). 

Nanocarreadores podem também ser formulados para liberar o fármaco, por 

direcionamento ativo, utilizando ligantes que aumentam potencialmente a captação 

tumoral resultando em maior eficácia antitumoral. O desenho racional de 

nanopartículas desempenha um papel crítico, uma vez que características físicas e 

estruturais, tais como tamanho, carga, forma e características da superfície podem 

afetar a biodistribuição, farmacocinética, internalização e segurança dos 

medicamentos (ASLAN et al., 2013). A veiculação de um fármaco em um sistema 

nanoparticulado também pode levar à redução do clearance renal e hepático, além 

de reduzir o reconhecimento pelo sistema imunológico, alterando, desta forma, as 

propriedades farmacocinéticas e a biodistribuição do fármaco (ORIVE et al., 2005). 

Muitos medicamentos à base de nanocarreadores contendo quimioterápicos 

encontram-se em diferentes estágios de estudo clínico e outros já se encontram 
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disponíveis comercialmente (SWAMI et al., 2012). Entre os sistemas 

nanoestruturados contendo doxorrubicina, o Doxil® (lipossomas de doxorrubicina) foi 

o primeiro a obter a aprovação da FDA (Food and Drug Administration) para uso 

clínico. O Myocet® (complexo de doxorrubicina-citrato encapsulado em lipossomas) 

e o Caelyx® (cloridrato de doxorrubicina lipossomal peguilado) também obtiveram 

aprovação da FDA (SWAMI et al., 2012), sendo este último aprovado pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 2011. 

 Outro exemplo de medicamento nanoestruturado disponível comercialmente 

para o tratamento do câncer é o Abraxane® (Abraxis Bioscience), composto por 

nanopartículas de albumina ligada ao paclitaxel (SOUZA, 2013; VISHNU; ROY, 

2011). O paclitaxel é um fármaco citotóxico de primeira escolha para o tratamento de 

carcinomas mamários metastáticos e carcinomas ovarianos em estágio avançado, 

sendo altamente eficaz (ALLOUACHE et al., 2005; SOUZA et al, 2013). Entretanto, 

possui alta lipofilicidade e baixo índice terapêutico. Sua formulação convencional 

(Taxol®) apresenta hipersensibilidade, devido à utilização de altas concentrações de 

Cremophor EL® (óleo de mamona polietoxilado), além do álcool etílico desidratado, 

necessários para a solubilização do fármaco (LI et al., 1998). O Abraxane® possui 

uma formulação isenta de solventes orgânicos, desenvolvida com o objetivo de 

contornar a toxicidade inerente ao Cremophor EL®. Estudos clínicos de fase III 

demonstraram que esta formulação apresentou altas taxas de resposta, maior 

segurança e menor índice de efeitos colaterais que a formulação convencional, além 

de ter possibilitado um aumento na taxa de sobrevida dos pacientes (SOUZA, 2013; 

VISHNU; ROY, 2011). Outro sistema relevante e aprovado na Coréia do Sul é 

composto de nanopartículas de ácido poli-L-lático peguilado para liberação do 

paclitaxel (Genexol®-PM, Samyang) e está em estudo clínico fase II nos EUA para 

tratamento do câncer pancreático metastático (SWAMI et al., 2012).  

  Daunoxome®, também aprovado pela FDA, é um nanocarreador liposomal 

contendo daunorrubicina, formulado para maximizar a seletividade do fármaco em 

tumores sólidos in situ. Ao mesmo tempo em que o sistema de liberação protege o 

fármaco encapsulado da degradação química e enzimática na circulação, diminui as 

ligações proteicas e a absorção pelos tecidos normais. O mecanismo específico de 

liberação do fármaco em tumores sólidos ainda não é conhecido. Contudo, acredita-

se que seja uma função da permeabilidade aumentada da vasculatura do tumor. Em 
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estudos com animais, a daunorrubicina acumulou-se em tumores numa extensão 

maior quando administrada como Daunoxome® do que quando administrada como 

formulação convencional. Uma vez dentro do sítio tumoral, a daunorrubicina é 

liberada aos poucos, exercendo sua atividade antineoplásica (SWAMI et al., 2012). 

Dentre outros exemplos encontrados na literatura, estão os sistemas 

micelares. Micelas poliméricas demonstraram aumentar o acúmulo de fármaco no 

sítio alvo e/ou reduzir efeitos adversos. Como exemplo, NK911 (Fase I, Nippon 

Kayaku) e NK105 (Fase II, Nano Carrier) utilizam o copolímero ácido poli-aspártico 

peguilado para carrear e proteger os fármacos antineoplásicos doxorrubicina e 

paclitaxel, respectivamente. O NK105 tem se mostrado capaz de reduzir efeitos 

adversos do paclitaxel, como neurotoxicidade, mielossupressão e reações alérgicas. 

Micelas poliméricas de ácido poli-glutâmico peguilado contendo cisplatina, NC-6004 

(Nano Carrier), estão sendo avaliadas (Fases I/II) e têm demonstrado liberação 

sustentada, acúmulo do fármaco nas células tumorais e redução da nefrotoxicidade 

e neurotoxicidade provenientes da cisplatina (SWAMI et al., 2012).  

 

1.4. NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS 

 

Nanopartículas são partículas coloidais com dimensão da ordem de 

nanômetros (10-9 m), na faixa de 10 – 1000 nm de diâmetro (DILNAWAZ et al., 2010; 

OLIVEIRA, 2009; RANADE; HOLLINGER, 2004). Este termo pode se referir a dois 

tipos de estruturas nanoesferas e nanocápsulas, as quais diferem entre si segundo a 

composição e organização estrutural (Figura 2). As nanoesferas são caracterizadas 

como sistemas matriciais, onde o fármaco está homogeneamente disperso no 

interior de uma matriz polimérica ou cerosa, onde o fármaco pode ficar retido ou 

adsorvido. Já as nanocápsulas constituem sistemas reservatórios, ou seja, são 

constituídas por um invólucro polimérico disposto ao redor de um núcleo oleoso, 

podendo o fármaco estar dissolvido neste núcleo e/ou adsorvido à parede polimérica 

(ANDRÉO-FILHO; OLIVEIRA, 1999; OLIVEIRA, 2009; SCHAFFAZICK et al., 2003).  
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Figura 2. Classificação de nanopartículas segundo a organização estrutural 
(nanocápsula e nanoesfera). Fonte: Kumari et al. (2010), adaptada.

 

Nanopartículas poliméricas constituem um sistema de liberação versátil 

potencialmente capaz de atravessar barreiras fisiológicas e direcionar fármacos para 

sítios específicos ou compartimentos intracelulares por direcionamento passivo ou 

ativo (DILNAWAZ et al., 2010). São amplamente utilizadas nas áreas farmacêutica e 

cosmética como veículos para liberação modificada de uma grande variedade de 

compostos. Estas apresentam vantagens em relação a outros sistemas, como os 

lipossomas, devido à maior estabilidade físico-química, tanto nos fluidos biológicos 

quanto durante a armazenagem, e à capacidade de encapsulação, dependendo do 

método de preparação utilizado (COUVREUR et al., 2002; OLIVEIRA, 2009; 

SCHAFFAZICK et al., 2003; SHARMA; SHARMA, 1997).  

As nanopartículas possuem a capacidade de extravasamento passivo para o 

interstício de tumores sólidos, com a liberação do fármaco nos locais específicos, 

devido ao efeito EPR. Consequentemente, a exposição aos tecidos saudáveis e aos 

efeitos tóxicos é reduzida (MATTOS, 2013; SWAMI et al., 2012). Embora a função 
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primária do aumento da permeabilidade vascular seja garantir o suprimento de 

nutrientes e oxigênio para o rápido desenvolvimento da massa tumoral, o efeito EPR 

é uma característica fundamental para o direcionamento e distribuição das 

nanopartículas no organismo (SOUZA, 2013). 

Nanopartículas poliméricas podem ser preparadas por várias técnicas, de 

acordo com a aplicação e tipo de fármaco a ser encapsulado (KUMARI; YADAV; 

YADAV, 2010). A técnica ideal de nanoencapsulação deve ser simples, 

reprodutível, rápida e de fácil transposição à escala industrial (KISSEL et al., 

2006). Muitos fármacos têm sido encapsulados por diferentes técnicas, que 

englobam processos químicos, físico-químicos, ou mecânicos. Os processos 

físico-químicos compreendem a coacervação simples, a coacervação complexa, a 

nanoprecipitação e a evaporação do solvente após emulsificação. Os químicos 

compreendem a condensação ou a polimerização interfacial e a geleificação. Já 

os mecânicos referem-se, geralmente, aos processos industriais de 

nanoencapsulação, tal como o nano-spray drying (DILNAWAZ et al., 2010; 

QUINTANAR-GUERRERO, 1998).  

A encapsulação pode ocorrer de duas maneiras: (i) o fármaco é incorporado 

ao polímero durante a preparação das partículas; (ii) o fármaco é adsorvido ao 

polímero após a preparação da partícula, ou seja, as partículas são imersas em uma 

solução contendo o fármaco (KUMARI; YADAV; YADAV, 2010; SOPPIMATH et al., 

2001). Na escolha do processo de nanoencapsulação devem ser considerados: (i) 

rendimento adequado das nanopartículas (partículas livres de aglomeração); (ii) taxa 

de encapsulação do fármaco; (iii) reprodutibilidade do perfil de liberação; e (iv) 

habilidade de modificar as taxas de liberação in vitro através da variação de 

parâmetros no processo durante o preparo das partículas.  É necessário, ainda, que 

estas partículas sejam preparadas com polímeros que, além de apresentarem 

propriedades capazes de modular a liberação do fármaco, apresentem também 

biocompatibilidade (FREITAS; MARCHETTI, 2005; KUMARI; YADAV; YADAV, 2010; 

OLIVEIRA, 2009; SOPPIMATH et al., 2001).  

Uma grande variedade de polímeros biodegradáveis de origem natural ou 

sintética pode ser utilizada em sistemas de liberação modificada, entretanto, poucos 

são biocompatíveis e aplicáveis à administração por via intravenosa (JAIN, 1999). A 

biodegradabilidade dos polímeros tem recebido atenção especial por prevenir a 
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toxicidade crônica, gerada, principalmente, após a administração parenteral 

(FREITAS; MARCHETTI, 2005). O ácido poli (D,L-lático) (PLA) é um polímero 

amplamente empregado na preparação de nanopartículas devido às suas 

características de biodegradabilidade e biocompatibilidade. Em meio fisiológico, o 

PLA sofre hidrólise, liberando ácido lático, que é eliminado do organismo via ciclo de 

Krebs, na forma de dióxido de carbono e água. Entretanto, nanopartículas 

poliméricas convencionais, quando administradas por via intravenosa, são 

rapidamente removidas da circulação sanguínea pelo sistema fagocítico 

mononuclear (SFM), representado principalmente pelas células de Kupffer do fígado 

e macrófagos do baço. A rápida remoção das partículas da circulação sanguínea 

tem limitado o alcance de concentrações efetivas de fármacos em outros sítios no 

corpo humano, apesar deste fenômeno ter sido vantajosamente empregado no 

tratamento de infecções intracelulares no fígado e baço (GREF et al., 2000; 

MOSQUEIRA et al., 2001; SIBATA et al., 2004).  

As causas principais do efeito de opsonização, ou eliminação das 

nanopartículas pelo SFM, são a polaridade da superfície, a presença de cadeias 

longas e o tamanho das partículas. O PLA possui característica hidrofóbica, o que 

torna a superfície da nanopartícula acessível à opsonização e posterior fagocitose 

(MAINARDES, 2007). Neste sentido, a modificação das características superficiais 

das nanopartículas, seja pela adsorção ou ligação covalente de polímeros 

hidrofílicos na superfície das mesmas, como a conjugação com polietilenoglicóis 

(“peguilação”), tem demonstrado ser uma estratégia promissora para a obtenção de 

nanocarreadores furtivos. A presença da cobertura hidrofílica na superfície promove 

estabilização estérea que repele as proteínas plasmáticas, impedindo o fenômeno 

de opsonização e a captura pelas células fagocitárias (Figura 3) (ALEXIS et al., 

2008; CHAWLA; AMIJI, 2002; GREF et al., 2000; GUTERRES et al., 2010; 

MOSQUEIRA et al., 2001; SIBATA et al., 2004).   
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Figura 3. Nanopartícula convencional versus nanopartícula furtiva (Fonte: 

GUTERRES et al., 2010 modificada) 

 

O desempenho das nanopartículas in vivo é influenciado por características 

morfológicas, físico-químicas da superfície e massa molecular. A barreira estérea 

criada pela modificação na superfície das nanopartículas reduz o clearance pelos 

macrófagos circulantes do fígado e possibilita o efeito de aumento no tempo de 

circulação sanguínea (CHAWLA; AMIJI, 2002; KUMARI; YADAV; YADAV, 2010). O 

polietilenoglicol (PEG) tem mostrado ser particularmente efetivo como estabilizador 

estéreo, provavelmente devido à sua alta hidrofilia, flexibilidade das cadeias, 

neutralidade elétrica e ausência de grupos funcionais, os quais previnem interações 

com componentes biológicos in vivo (GREF et al., 1995; MAINARDES, 2007). O 

emprego de nanopartículas furtivas como carreadoras para o tamoxifeno, além de 

permitir a manutenção da forma ativa da molécula, aumentaria o seu tempo de 

permanência na circulação sistêmica, fazendo com que uma maior concentração 

atingisse os tecidos tumorais. 



5. Conclusões 82 
 

5. CONCLUSÕES 

 

Com base nos métodos empregados e nos resultados obtidos neste estudo, 

concluiu-se que: 

 

• Os métodos para quantificação do tamoxifeno nas nanopartículas de PLA e PLA-

PEG, utilizando CLAE e espectrofotometria UV-vis, e avaliação in vitro do perfil 

de liberação, utilizando CLAE, foram desenvolvidos e validados com sucesso. 

Ambos os métodos apresentaram sensibilidade semelhante, linearidade, 

seletividade, precisão, exatidão e robustez dentro dos parâmetros avaliados, em 

acordo com documentos oficiais da ANVISA e ICH. 

 

• A técnica de nanoprecipitação se mostrou adequada para a preparação de 

nanopartículas com tamanho inferior a 200 nm. Dentre os estabilizantes 

estudados, o polissorbato 80 foi escolhido por proporcionar maior eficiência de 

encapsulação. As nanopartículas obtidas foram separadas adequadamente do 

fármaco não encapsulado por processo de filtração através de membrana com 

porosidade de 0,22 µm. O processo de separação por centrifugação não se 

mostrou adequado, pois não foi capaz de separar o fármaco não encapsulado 

das nanopartículas, gerando erros nos resultados de eficiência de encapsulação. 

Nanopartículas preparadas com PLA(1000)-PEG(750), apesar de apresentarem 

alta taxa de eficiência de encapsulação, apresentaram perfil polimodal na 

distribuição de tamanho de partículas, com alto índice de polidispersividade. Este 

problema foi resolvido com a substituição do polímero pelo PLA(5000)-

PEG(1000), com maior proporção da parte hidrofóbica. As fotomicrografias 

obtidas por MEV mostraram partículas esféricas e regulares com diâmetro médio 

compatível com os resultados apresentados por light scattering. O potencial zeta 

apresentou valores elevados e positivos para as nanopartículas contendo 

tamoxifeno, desejável para evitar a agregação. Na por DSC, não foi possível 

observar o pico endotérmico do tamoxifeno encapsulado, devido ao fato deste 

apresentar-se disperso na matriz polimérica e em baixa concentração. As análises 

complementares por IV-TF demonstraram que os espectros de absorção de luz 
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na região do IR referentes às formulações correspondem à sobreposição dos 

espectros de seus componentes, sugerindo não ter havido interações ou reações 

nas formulações PLA-05, PLA-11 e PLA-18. 

 

• Os estudos in vitro do perfil de liberação do tamoxifeno evidenciaram que o 

fármaco foi totalmente liberado após 288 horas a partir de nanopartículas de PLA 

usando polissorbato 80 como estabilizante, diferentemente das nanopartículas 

preparadas com poloxamer, que apresentaram liberação do fármaco lenta e 

incompleta, atingindo platô de 20% em 120 horas. Já as nanopartículas de 

PLA(5000)-PEG(1000) liberaram apenas 16,9% do fármaco após 216 horas, 

sugerindo afinidade do fármaco lipofílico pela camada interna da partícula e, 

consequente, dificuldade de atravessar a camada hidrofílica de PEG que forma a 

camada externa das nanopartículas, ou seja, interações moleculares entre o 

fármaco e sua porção hidrofóbica, sugerindo uma maior capacidade de manter o 

tamoxifeno encapsulado até o momento que o sistema atinja o sítio alvo. A 

liberação do fármaco a partir das nanopartículas foi muito mais lenta comparada 

ao tamoxifeno não encapsulado, evidenciando a vantagem da incorporação do 

fármaco em nanopartículas compostas por PLA e PLA-PEG.  

 

• Não foi possível detectar o fármaco e seu principal metabólito com o método 

bioanalítico utilizado (CLAE) no estudo de perfil de concentração plasmática do 

tamoxifeno em modelo animal. Isto sugere que a maior parte da formulação 

tenha extravasado rapidamente para os órgãos em virtude de suas dimensões 

reduzidas, e a cadeia curta de PEG utilizado (1 kDa). 
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