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RESUMO 

 

O câncer de mama é uma das principais causas de morte entre as mulheres, representando cerca 

de 25% de novos casos anuais no Brasil e no mundo. Os carcinomas ductais in situ (DCIS) 

representam a forma mais comum de câncer de mama não invasivo. Considerando que os DCIS 

geralmente se iniciam nas células epiteliais que revestem os dutos, foram desenvolvidas neste 

estudo nanoemulsões (NE) bioadesivas e nanopartículas poliméricas (NP) termossensíveis a base 

de pNIPAM para administração intraductal do quimioterápico piplartina (piperlongumina). Para 

conferir propriedades bioadesivas, a NE foi modificada com quitosana (NE-Q) ou ácido hialurônico 

(NE-HA). O uso de fosfatidilcolina associado ao polissorbato 80 e glicerol como tensoativos 

permitiu a formação sistemas de 76,5 ± 1,2 nm. A inclusão de quitosana ou ácido hialurônico 

resultou em NEs com carga oposta, potencial bioadesivo in vitro semelhante e capacidade 

comparável de prolongar a retenção do marcador fluorescente Alexa flúor 647 no tecido mamário 

por 120 h in vivo comparado à solução e administração sistêmica do composto. Não foram 

observadas alterações histológicas. As nanopartículas de pNIPAM foram modificadas com o 

peptídeo SILY para ligação ao colágeno e direcionamento, e a piplartina foi coencapsulada com 

um peptídeo inibidor de MK2 (YARA) para potencialização da citotoxicidade. As NPs apresentaram 

diâmetro médio de 361,5 ± 04,6 nm, sendo observada diminuição no raio hidrodinâmico em 

temperaturas acima da temperatura de solução crítica. Sua administração intraductal in vivo 

prolongou a retenção da rodamina no tecido mamário por 120 h sem promover alterações 

histológicas. A piplartina em solução apresentou IC50 de 10,1 – 11,3 M nas linhagens de câncer 

de mama T47-D e MCF-7. Sua incorporação em NE-HA e NP resultou em aumento da 

citotoxicidade e redução do IC50 em até 3,6 vezes para NE-HA e 1,6 vezes para NP. Uma redução 

adicional (~4,0 vezes) foi observada com a combinação de piplartina com YARA em NP. 

Resultados ainda mais pronunciados foram observados em modelos 3D, representados por 

esferoides de T47-D ou MCF7, com redução do IC50 em até 6,6 e 4,6 vezes utilizando NE-HA e 

NP, respectivamente. Consistente com os resultados em monocamadas, a associação de 

piplartina e YARA em NP reduziu ainda mais o IC50 (até 15 vezes) do fármaco em esferoides. O 

aumento da citotoxicidade medida pelos nanocarreadores pode decorrer de penetração mais 

eficiente, como observado por meio da visualização da penetração da rodamina B em culturas 2D 

e 3D. Em modelo pré-clínico de câncer de mama, tumores palpáveis desenvolveram-se em 77,7% 

dos animais no grupo não tratado induzido (2,5 ± 1,6 tumores por animal). Por outro lado, 

semelhante ao grupo não induzido, não foram observados tumores palpáveis no grupo tratado 

com NE-HA, enquanto que o tratamento com NP reduziu em 18 vezes a incidência desses 

tumores. Esses resultados foram confirmados por meio de análises histológicas, em que 

alterações histológicas compatíveis com DCIS foram observadas no grupo induzido e não tratado, 

enquanto os grupos tratados com NE-HA e NP apresentaram um padrão de organização tecidual 

mais semelhante ao grupo controle não induzido. Em conjunto, esses resultados evidenciam as 

vantagens da nanoencapsulação da piplartina, inclusive em associação com inibidor de MK2, e a 

potencial aplicabilidade dos nanocarreadores desenvolvidos para administração intraductal e 

tratamento de DCIS e lesões mamárias de baixo risco. 
 

Palavras-chave: câncer de mama, nanoemulsão, nanopartícula polimérica, piplartina, 

citotoxicidade, administração intraductal. 
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ABSTRACT 

Breast cancer is a major cause of death among women, accounting for about 25% of new 
annual cases. In situ ductal carcinomas (DCIS) represent the most common form of non-
invasive breast cancer. Considering that DCIS usually begins in the epithelial cells that line the 
ducts, in this study, we developed bioadhesive nanoemulsions (NE) and thermosensitive 
pNIPAM polymeric nanoparticles (NP) for intraductal administration of the chemotherapeutic 
agent piplartine (piperlongumine). To confer bioadhesive properties, the NE was modified with 
chitosan (NE-Q) or hyaluronic acid (NE-HA). The use of phosphatidylcholine associated with 
polysorbate 80 and glycerol as surfactants enabled the formation of systems with 76.5 ± 1.2 
nm. The inclusion of chitosan or hyaluronic acid resulted in NEs with opposite charge, similar 
in vitro bioadhesive potential and comparable capacity to prolong in vivo breast tissue retention 
of a fluorescent marker for up 120 h compared to the solution and systemic administration of 
the compound. No histological changes and local irritation were observed. The PNIPAM 
nanoparticles were modified with the SILY peptide for collagen binding and targeting, and 
piplartine was coencapsulated with a MK2 inhibitor peptide (YARA) to potentiate cytotoxicity. 
The average diameter of NPs was 361.5 ± 04.6 nm, with a decrease in the hydrodynamic 
radius at temperatures above the lower critical solution temperature. NP in vivo intraductal 
administration prolonged the retention of rhodamine in the breast tissue for up 120 h without 

promoting histological changes. The IC50 of piplartine in solution was 10.1 - 11.3 M in T47-D 

and MCF-7 breast cancer cell lines. Its incorporation in NE-HA and NP resulted in an increase 
in the cytotoxic effect and a reduction of IC50 up to 3.6 times for NE-HA and 1.6 times for NP. 
An additional reduction (~ 4.0 times) was observed with the combination of piplartine and 
YARA in NP. Even more pronounced results were observed in 3D models, represented by 
T47-D or MCF7 spheroids, with an IC50 reduction of 6.6- and 4.6-times using NE-HA and NP, 
respectively. Consistent with the results in monolayer cell culture, the combination of piplartine 
and YARA in NP further reduced the piplartine IC50 (~ 15 times) in spheroids. The nanocarrier-
mediated increase in cytotoxicity may result from a more efficient cell penetration, as observed 
by visualizing the penetration of rhodamine B in 2D and 3D cultures. In a preclinical model of 
breast cancer, 77,7% of the animals in the induced untreated group developed palpable tumors 
(2.5 ± 1.6 tumors per animal). On the other hand, similar to the non-induced group, palpable 
tumors were not observed in the group treated with NE-HA, while treatment with NP reduced 
the incidence of these tumors by 18 times. These results were confirmed through histological 
analyzes, in which histological changes compatible with DCIS were observed in the induced 
and untreated group, while the groups treated with NE-HA and NP showed a pattern of tissue 
organization similar to the uninduced control group. Together, these results demonstrate the 
advantages of piplartine nanoencapsulation and its combination with the MK2 inhibitor, and 
the potential applicability of the nanocarriers developed for intraductal administration and 
treatment of DCIS and low-risk mammary lesions. 
 
Keywords: breast cancer, nanoemulsion, polymeric nanoparticle, piplartine, cytotoxicity, 
intraductal administration.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Câncer de Mama  

O homem moderno tem sido confrontado com um aumento na incidência e mortalidade 

por câncer, que de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) é uma das principais 

causas de morte por doença no mundo (1). Existem mais de cem tipos de doenças de origens 

histológicas diversas que abrigam o termo câncer e são responsáveis pela morte de milhões 

de pessoas em todo mundo (2, 3). 

O câncer de mama é a neoplasia mundialmente mais incidente entre as mulheres, e o 

segundo câncer mais comum em geral, com mais de 2 milhões de novos casos anuais, o que 

significa que 1 em cada 18 mulheres desenvolveu câncer de mama ao longo da vida (4-6). 

De acordo com as últimas estatísticas divulgadas no período entre 2017 e 2020, esta doença 

foi a principal causa de morte por câncer em mulheres e a quinta em ambos os sexos 

combinados no mundo neste mesmo ano (4, 7, 8). A maioria ocorreu no sexo feminino, 

causando cerca de 601.000 mortes em mulheres e 11.000 mortes em homens a cada ano (4, 

7, 8).  No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que para cada ano do triênio 

2020/2022, sejam diagnosticados 66.280 novos casos de câncer de mama, com um risco 

estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres (9). 

Apesar da maior incidência do câncer de mama ocorrer em mulheres a partir dos 50 

anos de idade, diversos trabalhos publicados sugerem um aumento na incidência e na 

mortalidade por esta doença também em mulheres jovens em várias partes do mundo; 

pesquisadores verificaram um aumento significativo na incidência de câncer de mama em 

mulheres de 15 a 49 anos, muitos deles com metástases em outros órgãos (10-14). Inclusive 

no Brasil, Gonçalves e Barbosa (2006) verificaram um aumento pronunciado no percentual de 

internações por câncer de mama em mulheres com menos de 30 anos de idade nos estados 

de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo no período de 1998-2003 (15). 

A incidência anual de novos casos é maior em regiões mais desenvolvidas do que em 

regiões menos desenvolvidas do mundo (1,06 e 0,64 milhão de casos em 2016, 

respectivamente), bem como a taxa de incidência de câncer de mama (88,1 por 100.000 

pessoas-ano em comparação com 18,8 por 100.000 pessoas-ano) (16). Dentre os fatores que 

contribuem para as diferenças regionais na incidência do câncer incluem a predominância de 

fatores de risco, a disponibilidade de tratamentos e a qualidade das práticas médicas (16).  

A incidência do subtipo de câncer de mama localizado nos ductos mamários, o 

carcinoma intraductal in situ (DCIS) acompanhou o aumento no números de câncer dos 
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últimos anos. Na década de 80, correspondia a 2% dos novos casos de câncer de mama; 

atualmente, corresponde a 25 - 30% dos tumores de mama diagnosticados nos países 

desenvolvidos (17). Sua sua incidência cresceu de 5,83 casos por 100.000 mulheres in 1973 

para 35,54 por 100.000 mulheres em 2011 e então atingiu um platô (18, 19). O aumento se 

explica pelo aprimoramento das técnicas mamográficas e pela introdução de programas de 

rastreamento por mamografia para detecção de lesões precoces, não palpáveis em mulheres 

após 40 anos de idade (18, 20-24).  

1.1.1 Fatores de risco 

Há diversos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, sendo os 

mais cconhecidos listados abaixo: 

 

- Gênero: O câncer de mama é mais comum em mulheres, e embora os homens também 

desenvolvam a doença, menos de 1% de todos os novos casos ocorrem em homens (25).  

 

- Idade: A idade representa um dos fatores de risco mais fortes para o câncer de mama. Cerca 

de 85% dos casos ocorrem em mulheres com 50 anos ou mais (25, 26). O aumento da taxa 

de incidência por idade até cerca de 50 anos (ou seja, em torno da menopausa), sugere que 

os hormônios são importantes para o desenvolvimento da doença (26, 27). Além dos 

hormônios endógenos, os hormônios exógenos, como progesterona e estrogênio, também 

aumentam o risco de câncer de mama (28, 29).  

 

- Hereditariedade: O histórico familiar de câncer de mama aumenta o risco de 

desenvolvimento da doença em aproximadamente 2 vezes (30). Mutações genéticas 

herdadas, como por exemplo, dos genes BRCA1 e BRCA2, contribuem para o maior risco 

(30, 31).  

 

- Densidade mamográfica: A densidade mamográfica refere-se a à composição histológica 

da mama relacionado a proporção de tecido adiposo e fibroglandular (32, 33). Uma maior 

quantidade de tecido fibroglandular (percentual de  DP ≥75%) resulta em risco 5 vezes maior 

de câncer de mama em comparação com mulheres com DP <5% (34).  

 

- Estilo de vida: De maneira similar a outros tipos de câncer, o estilo de vida desempenha 

um papel importante no desenvolvimento do câncer de mama. O tabagismo é associadoa a 

um aumento de aproximadament 20% no risco de câncer de mama (35), enquanto o consumo 
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de álcool apresenta associação positiva com o risco de câncer de mama ER-positivo e ER-

negativo (36, 37).  

1.1.2 O câncer e anatomia da mama 

O conhecimento da estrutura mamária é essencial para o estudo do câncer de mama 

e novas estratégias para o seu tratamento, como proposto neste trabalho. A mama é 

composta por parênquima, estroma e tecido adiposo, assim como pele e tecido subcutâneo e 

está localizada no topo do músculo peitoral maior (Figura 1). Faixas de tecido conjuntivo 

(ligamentos de Cooper) são presas à fáscia da pele e ao músculo peitoral maior que moldam 

e sustentam as mamas. A ondulação da pele, um sinal de câncer de mama, é causada pela 

invasão tumoral dos ligamentos de Cooper (38, 39). 

A mama contém 15 a 20 lobos de tecido glandular, que constituem o parênquima da 

glândula mamária. Os lobos são compostos de lóbulos, conectados entre si por tecido areolar, 

vasos sanguíneos e ductos que compõe as unidades ducto-lobular terminais (TDLU) (40, 41). 

Cada lóbulo é drenado por um ducto lactífero, que se abre no mamilo (40, 41). Os menores 

lóbulos incluem também os alvéolos, que se abrem para os menores ramos dos ductos 

lactíferos (40, 41).  

As TDLUs são as unidades funcionais da mama e associadas à produção e secreção 

de leite. Os ductos são revestidos por uma camada interna de células epiteliais luminais 

(células progenitoras e secretoras), e uma camada externa de células basais, consistindo em 

células mioepiteliais que se contraem quando estimulados pela ocitocina e pelas células-

tronco mamárias (41-45). O leite é transportado do TDLU através de ductos interlobulares, 

que se fundem nos principais ductos lactíferos até os mamilos (46, 47). 
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Figura 1. Anatomia da mama. Imagem adaptada do livro Practical Atlas of Breast Pathology, 2018 (31). 

 

 

O câncer de mama geralmente se inicia nos dutos que transportam o leite para o 

mamilo (denominado carcinoma ductal) ou dentro dos lóbulos (denominado carcinoma 

lobular), sendo derivado de células epiteliais encontradas na unidade ducto- lobular terminal 

(22, 23, 40). Em casos raros, outros tipos de câncer também podem ocorrer na mama, como 

linfomas ou sarcomas (22, 23, 40). É subdividido em função do local e status de invasividade, 

podendo ser tubular, lobular, medular, papilar, mucinoso e ductal, invasivo ou in situ. O 

carcinoma lobular infiltrante (ILC) também é conhecido como carcinoma lobular invasivo. O 

ILC começa nas glândulas de leite (lóbulos) da mama, mas geralmente se espalha (origina 

metástases) para outras regiões do corpo. ILC é responsável por 10% a 15% dos cânceres 

de mama (48, 49) (Figura 2). 

O carcinoma ductal invasivo (IDC) representa o maior grupo, constituindo entre 70 e 

80% dos carcinomas mamários, e são caracterizados pela formação tubular que invade o 

parênquima adjacente. Vinte por cento dos IDCs são categorizados em um subtipo específico, 

como tubular, medular, mucinoso, papilar e micropapilar apresentando características 

citológicas e histológicas únicas, porém, 80% dos IDCs não possuem subclassificação (48, 

49) (Figura 2).  



 8 

 

Figura 2. Classificação histológica do câncer de mama. A maioria dos carcinomas de mama surgem de células 
epiteliais ductais e tendem a envolver os tecidos conjuntivos circundantes (carcinoma ductal invasivo) e 
metastatizar para os órgãos distantes do corpo. Figura adaptada de Mitrunen et. al., 2003 (48). 

 

Dentre as lesões in situ, o carcinoma ductal (DCIS) é o que apresenta maior risco de 

mortalidade, em função do seu potencial em se transformar em uma lesão invasiva (Figura 3) 

(48-50). DCIS é a forma mais comum de câncer de mama não invasivo (90%) (49). O 

carcinoma lobular in situ (LCIS) é menos comum e considerado um marcador de risco 

aumentado de câncer de mama (49, 50). 

 

 

Figura 3. Fases do desenvolvimento tumoral a partir das células normais até a metástase. O desenvolvimento do 
câncer começa quando uma única célula que sofreu uma mutação e começa a se proliferar de maneira anormal. 
Mutações adicionais levam à progressão e depois à invasão dos tecidos adjacentes. As células que sofreram 
mutações podem se espalhar para órgãos distantes através do sistema circulatório e linfático linfáticos. Figura 
adaptada Yu et al., 2011 (51). 

O câncer de mama também pode ser classificado de acordo com o status do receptor 

molecular, ou seja, status do receptor de estrogênio (ER), status do receptor de progesterona 

(PR), status do receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano (HER-2) e índice Ki-67 
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(52). A classificação de subtipo molecular é frequentemente utilizada como referência para o 

prognóstico e escolha da estratégia terapêutica (52). 

Os receptores de estrogênio são um grupo de proteínas expressas em vários tecidos 

humanos e são ativados pelo estrogênio (53). O receptor ER-α é super expresso por 

aproximadamente 75% dos tumores de mama (53). Quando mais de 10% das células 

tumorais expressam ER, o câncer é classificado como ER positivo (25, 54, 55). Um nível mais 

alto de ER está associado à melhora da sobrevida após os pacientes serem tratados com 

terapia endócrina, enquanto os pacientes com câncer de ER negativo, conhecido como câncer 

de mama triplo negativo (TNBC), geralmente têm uma baixa sobrevida (56). De acordo com 

a American Cancer Society, a taxa de sobrevivência de 5 anos do câncer de mama localizado, 

é de 91% para o TNBC e 99% para todos os cânceres de mama combinados (25, 54, 55). 

Para cânceres com disseminação regional nas estruturas próximas ou nódulos linfáticos, a 

taxa de sobrevivência de 5 anos é de 65 % nos TNBC em comparação com 86% para todos 

os cânceres de mama (25, 54, 55).  

No Brasil, essa diferença é ainda maior. Um estudo de coorte retrospectivo de base 

hospitalar em Minas Gerais- MG com 447 mulheres com diagnosticadas com câncer de mama 

entre 2003 e 2005 avaliou a taxa de sobrevida global e livre de doença em 5 anos de pacientes 

com TNCB em comparação com tumores não-TNBC (57). O estudo revelou que as taxas de 

sobrevida global foram de 62% para TNBC e 81% para não-TNBC, e a sobrevida livre de 

doença foi de 57% para TNBC e 75% para não-TNBC. E o tempo médio de sobrevida dessas 

mulheres foi de 46 meses para TNBC contra 55 meses para não-TNBC, e o intervalo livre de 

doença mediano foi de 43 meses e 53 meses, respectivamente (57).   

O receptor hormonal feminino PR também desempenha um papel importante no 

desenvolvimento do câncer de mama, sendo sua expressão fortemente dependente da 

expressão ER (58). ER e PR são expressos em média em 68% e 60% das lesões de DCIS, 

respectivamente (58). Contudo, a expressão de PR não está associada à redução no risco de 

recorrência (59, 60), sendo sua função preditiva do prognóstico clínico ainda incerta. 

Outra classificação de subtipo molecular do câncer de mama é quanto a 

superexpressão de HER-2. O HER-2 é uma tirosina-quinase de membrana expressa em 

diversos tipos de câncer que está associada à proliferação, sobrevivência e apoptose celular 

(61). A superexpressão do HER-2 pode ser detectada em 15 a 20% das pacientes com câncer 

de mama e 35% dos DCIS, e está associada a um alto grau nuclear das lesões (61, 62). O 

tratamento do câncer de mama HER2-positivo em estágio inicial é semelhante ao do câncer 
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de mama HER2-negativo, mas geralmente também inclui um medicamento direcionado ao 

HER2, como o trastuzumabe e o pertuzumab (63, 64).  

Pacientes com HER-2 positivo têm maior probabilidade de recidiva e menor taxa 

sobrevida comparado ao subtipo HER2-negativo (61, 62).  Um estudo recente analisou os 

dados do National Cancer Institute (NCI) para verificar se havia diferenças na sobrevida das 

mulheres com base nesse marcador. O estudo a taxa de sobrevivência relativa em 5 anos de 

mulheres HER2- negativo é de 92.5%, enquanto para HER2-positivo essa taxa é de 90,3% 

(6). A modificação do risco por marcadores do ciclo celular na população HER-2-positiva 

sugere que, como no câncer de mama invasivo, a taxa de proliferação celular pode ser um 

prognóstico (65). Ki-67 é uma proteína nuclear não histona que mostra atividade proliferativa 

do tumor e em alguns estudos foi demonstrado que está associado ao aumento do risco de 

invasão e/ou recorrência dos DCIS (65, 66).  

Com base nos genes que um tumor expressa, o câncer de mama pode ser dividido 

em quatro subtipos moleculares: Luminal A, Luminal B, enriquecido com HER-2 e câncer tipo 

basal. As características desses subtipos moleculares estão listadas na Tabela 1 (67).  

Tabela 1. Subtipos moleculares do câncer de mama. 

Subtipo Molecular Características 

Luminal A ER e/ou PR positivo, HER-2 negativo, Ki-67<14% 

Luminal B ER e/ou PR positivo, HER-2 negativo, Ki-67 ≥14% 

Ou: ER e/ou PR positivo, Ki-67 ou HER-2 superexpresso ou 

amplificado 

Basal-Símile (“Basal-Like”) 

(triplo negativo) 

ER e PR negativo, HER-2 negativo 

HER-2- Enriquecido ou 
amplificado 

HER-2 superexpresso ou amplificado, ER e PR negativo 

  

Esta classificação de subtipo molecular é frequentemente a referência chave para o 

prognóstico e escolha da estratégia terapêutica (52). O luminal A é o subtipo mais comum que 

é ERα-positivo, PR-positivo, HER-2-negativo, representando cerca de 74% dos casos, e tem 

o melhor resultado com terapia hormonal (65). O luminal B é semelhante ao luminal A, 

representa cerca de 10% dos casos e tem alta expressão de Ki-67, gene que está relacionado 

à proliferação, esse subtipo é mais agressivo do que o luminal A (65). Os pacientes com 

subtipo B luminal podem se beneficiam da terapia hormonal combinada com o anticorpo anti-
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HER-2 Trastuzumabe (Herceptin), em caso de expressão de HER-2 (52, 68). Finalmente, o 

câncer de mama tipo basal / triplo negativo (TNBC), representa cerca de 4% dos casos, e 

devido à falta de alvos específicos para os fármacos disponíveis, é um subtipo com mau 

prognóstico (67, 68). A quimioterapia é o tratamento primário para este subtipo utilizando 

agentes quimioterápicos como doxorrubicina, ciclofosfamida, 5-fluorouracil, paclitaxel e 

docetaxel   (69). 

1.1.3 Carcinoma Ductal In Situ (DCIS) 

O DCIS é caracterizado pela proliferação de células tumorais no interior do sistema 

ducto-lobular, sem evidência de invasão do estroma circunjacente (22, 23). O diagnóstico de 

DCIS é mais comumente realizado através de achados anormais em mamografias, que se 

apresentam como lesões não palpáveis que variam de 2 a 10 mm (22, 23). Na verdade, 

apenas cerca de 10% dos pacientes apresentam massas palpáveis, sendo que  pacientes 

com DCIS sintomático apresentam massa mamária, secreção mamilar ou doença de Paget 

(70, 71). Mais de 80% dos casos manifestam-se como microcalcificações com ou sem 

distorção dos tecidos circunjacentes e cerca de 90% dos casos consistentes com esse tipo 

de alteração são detectáveis no mamograma (70).  

As lesões mais simples que podem ser encontradas em exames são as hiperplasias, 

em que as células epiteliais apresentam alterações estruturais mas não atipia citológica, com 

poucas alterações genéticas. Na hiperplasia ductal atípica (HDA), uma lesão benigna da 

mama, as células apresentam alterações citológicas, entretanto o número de alterações 

genéticas é pequeno (22, 23). À medida que a doença progride para a forma de carcinoma in 

situ, a atipia citológica é mais proeminente, com aumento significativo do índice mitótico e das 

alterações genéticas (72). A forma invasiva (carcinoma ductal invasivo) ocorre quando há 

disseminação de células cancerígenas para fora da membrana basal dos ductos e lóbulos, 

invadindo o tecido normal adjacente e podendo gerar metástases (22, 73). Carcinomas da 

mama podem ser classificados de acordo com as características histológicas, estágio de 

desenvolvimento e extensão. Tanto o câncer in situ quanto o invasivo têm padrões 

característicos pelos quais podem ser classificados (40). 

 

Os DCIS podem ser divididos histologicamente em 2 subgrupos com base no padrão 

de desenvolvimento e extensão das lesões: 

• Tipo comedo: É o padrão mais facilmente reconhecido, caracterizado pela presença 

de células pleomórficas atípicas associadas à necrose intraluminal (“comedo”), 
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preenchendo os espaços ductais que, quando compactados, podem expelir material 

necrótico; geralmente com calcificações (40, 74, 75). O grau de disseminação 

intraductal no comedo tende a ser maior que outras formas de DCIS, podendo envolver 

grande parte da mama ou se estender até o mamilo (40, 74, 75). 

 

• Tipo não-comedo: apresenta padrão arquitetural cribiforme, micropapilar, papilar e 

sólido: 

− Tipo cribriforme: esse padrão é caracterizado por uma proliferação intraductal com  

tipo fenestrado, onde os lúmens secundários são rígidos  e redondos com espaços 

glandulares marcados, possuem algum grau de necrose limitada a poucas células. 

Pode haver secreções presentes nos espaços, e essas podem se calcificar (40, 

74, 75).  

 

− Tipo micropapilar: esse tipo de DCIS caracteriza-se pela presença de projeções 

papilares no lúmen ductal em uma distribuição regular. O lúmen é geralmente 

desprovido de secreções, mas pode conter mucina ou calcificações (40, 74-76). 

 

− Tipo sólido: apresenta o lúmen ocupado por uma proliferação de células menores 

que as do tipo comedocarcinoma, é uma proliferação compacta que pode 

preencher o ducto. Pequenos focos de necrose e calcificações podem estar 

presentes, e esse padrão pode coexistir com o padrão do tipo comedo (40, 74, 

75). 

 

Figura 4. Classificação de carcinoma ductal in situ (DCIS) baseado em seu padrão predominante de crescimento 
microscópico, que inclui os subtipos comedo (A), cribriforme (B), sólido (C), micropapilar (D) e papilar (E). No 
entanto, uma grande proporção do DCIS mostra misturas complexas de padrões de crescimento (F), difíceis de 
categorizar. Imagem adaptada de Allred, 2010 (77). 
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No entanto, a reprodutibilidade desse sistema de categorização baseada apenas no 

padrão de crescimento é problemática; as lesões mais frequentementes (62%) apresentam 

uma mistura de estruturas, que é vista quase duas vezes mais que o segundo padrão mais 

frequente (sólido, 31,9%) (78). Além disso, um ducto individual pode mostrar padrão 

arquitetural difícil de categorizar. Outra diferença entre os 2 subgrupos refere-se à extensão 

da lesão quando avaliada sob ponto de vista mamográfico (microcalcificações) e 

histopatológico. O estudo mamográfico deve ser complementado por magnificação, onde se 

produzem imagens ampliadas de determinada área, permite um diagnóstico mais preciso. 

Tem como objetivo ampliar a imagem e para avaliar a extensão mamográfica e melhor 

caracterizar as microcalcificações (40, 74, 79). 

Portanto, a classificação do DCIS evoluiu e métodos mais recentes de taxonomia e 

terminologia tentam expressar o grau relativo em que as células tumorais no DCIS se 

assemelham às células normais, para tal, sistemas numéricos de pontuação e classificação 

foram desenvolvidos afim de refletir diferenciação e crescimento (40, 74, 79).  

O grau é determinado por características nucleares, incluindo tamanho nuclear, 

polarização celular, presença e tamanho de nucléolos e frequência de figuras mitóticas. Os 

DCIS são comumente classificados em 3 graus nucleares: Grau 1 (correspondendo a DCIS 

bem diferenciado), Grau 2 (diferenciação intermediária) e Grau 3 (pouco diferenciado) (77). O 

grau nuclear é independente do padrão arquitetural. Enquanto a variedade comedocarcinoma 

encontra-se mais comumente no alto grau nuclear, a variedade não-comedo é na maioria das 

vezes acompanhada de baixo grau nuclear (40, 74, 79). O grau nuclear é utilizado como um 

determinante importante para a decisão do tratamento. 

Em termos de prognóstico, quanto maior o tamanho e o grau de necrose da lesão, 

maior o seu potencial para tornar-se uma lesão invasiva. As lesões do tipo comedocarcinoma 

apresentam prognóstico menos favorável comparado aos outros tipos histológicos, mostram 

caracteríscas de maior malignidade e, estão mais associadas com microinvasões e mais 

frequentemente exibem marcadores biológicos indicativos de alto grau de malignidade que os 

tipos não- comedo (40, 74, 79). Aproximadamente 30% a 50% das lesões in situ não-tratadas 

desenvolvem carcinoma invasor nos próximos 20 anos (80).  

1.2 Tratamento e administração intraductal 

No DCIS, as células proliferam-se dentro do ducto sem invadir a membrana basal 

subepitelial e o tecido adjacente (81). Entretanto, alguns tipos de DCIS podem originar formas 
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invasivas do câncer de mama, e por isso carcinomas in situ são tradicionalmente 

considerados lesões precursoras de tumores invasivos.  

No momento, não é possível prever com segurança quais lesões irão progredir; 

entretanto, o DCIS é curável e os pacientes tratados com sucesso não desenvolvem a forma 

invasiva. De acordo com as diretrizes atuais, todos os pacientes recebem tratamento, mas 

em vista da heterogeneidade da doença, o tratamento ideal do DCIS permanece controverso 

(82, 83). As estratégias de manejo para DCIS precisam considerar a mama e axila, a 

necessidade de tratamento adjuvante local com radioterapia e o papel da terapia adjuvante 

sistêmica. O tratamento da mama pode envolver cirurgia conservadora, com ou sem 

radioterapia adjuvante, ou mastectomia total, intervenções axilares, como a biópsia de 

linfonodo sentinela e / ou dissecção axilar, além dos tratamentos sistêmicos adjuvantes para 

DCIS envolvem principalmente a terapia endócrina, particularmente com tamoxifeno (3, 84, 

85). A quimioterapia sistêmica não é considerada como primeira escolha para o tratamento 

de DCIS em decorrência da elevada toxicidade (86).  

Entretanto, um estudo recente de Narod (2015) e colegas mostrou que o padrão de 

tratamento de DCIS não é suficiente em alguns casos, visto que algumas mulheres 

desenvolvem metástases sem apresentar recorrências após o tratamento, o que sugere que 

alguns DCIS são agressivos e podem ser letais mesmo sem progressão detectada para a 

forma invasiva (20, 87). Por outro lado, pode ser excessivo em pacientes com lesões de baixo 

risco em que a chance de morte por câncer de mama não parece ser influenciada por 

tratamentos com redução da chance de recorrência, evidenciando que o tratamento de DCIS 

na maioria das mulheres não tem efeito claro na redução da mortalidade (87).  

Essa discussão tem levantado a necessidade de se considerar e incorporar no 

diagnóstico marcadores e características biológicas que auxiliem na diferenciação de lesões 

de maior risco, de modo que tumores de baixo grau possam receber um tratamento menos 

agressivo (20, 21, 62, 88). Consequentemente, outra necessidade salientada é o 

desenvolvimento de novas formas de tratamento localizado para DCIS de baixo grau. De fato, 

essa área foi considerada chave na Conferência de Kyoto para o Consenso em Câncer de 

Mama de 2016 (Kyoto Breast Cancer Consensus Conference) (20). Além disso, o papel da 

vigilância ativa e do tratamento local não cirúrgico têm sido propostos, e vários ensaios 

clínicos internacionais  vêm avaliando essas alternativas, como o LORD (LOw Risk Dcis), 

LORIS (surgery versus active monitoring for low-risk DCIS) e o COMET (Comparison of 

Operative to Monitoring and Endocrine Therapy), refletindo estratégias semelhantes 

implementadas para próstata e neoplasias da tireóide (89, 90).  
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Considerando que o DCIS se desenvolve no revestimento epitelial dos dutos, a administração 

local de fármacos diretamente nos dutos foi proposta para o tratamento de lesões de baixo 

risco, mas também pode beneficiar o tratamento de lesões benignas (como papiloma 

intraductal) e outras condições pré-tumorais (como hiperplasia atípica) que aumentam o risco 

de câncer. Além disso, esta via de administraçõa pode ser utilziada para administração de 

medicamentos visando quimioprevenção em pacientes de alto risco e na terapia neoadjuvante 

(91-93). As abordagens locais de tratamento têm sido usadas com sucesso em outros tipos 

de câncer; um exemplo é o câncer de bexiga, em que o tratamento intravesical é empregado 

como terapia adjuvante após a ressecção transuretral cirúrgica (94). Uma representação 

esquemática da administração intraductal encontra-se na figura 5. 

 

 

Figura 5. Ilustração da administração intraductal. Figura feita em Servier Medical Art 
(https://smart.servier.com/; Creative Commons Attribution 3.0 Unported License). 

 

 De fato, diversos estudos corroboram a possibilidade de administração de fármacos 

pela via intraductal para o tratamento e prevenção do desenvolvimento de tumores em 

estudos pré-clínicos e clínicos. Ela foi utilizada com sucesso por Okugawa et al. (2005) para 

administração de paclitaxel em roedores, com redução do desenvolvimento de tumores e da 

incidência de efeitos adversos sistêmicos comparado à administração intraperitoneal do 

fármaco (95). A via intraductal foi também utilizada para administração de doxorrubicina, 

curcumina e 4-hidroxitamoxifeno em modelos de carcinoma induzido por N-metil-nitrosuréia 

em ratos e em modelos de camundongos transgênicos HER-2/neu (87, 96-98). Os autores 

desses estudos relataram redução no número e dimensões de tumores estabelecidos e 

prevenção do desenvolvimento de novos tumores. Também foi relatado que as concentrações 

plasmáticas dos fármacos foram menores quando comparadas à administração intravenosa. 
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Um outro estudo realizada por Wang, Chen e Sukumar, 2019 mostrou que a 

administração de fulvestrant intraductal reduziu de maneira pronunciada o crescimento de 

células MCF-7 no ducto, bem como os níveis de ERα, e aumentou os níveis de ERβ, que inibe 

a função Erα (99). Os níveis de proteína Ki67 e ERα e a neoangiogênese foram também 

reduzidos. Além disso, a administração intraductal de um corante mostrou que parte do 

corante atravessa o tumor, sugerindo que a abordagem também pode ser eficaz no tratamento 

de tumores localizados de maior volume (99). Outra abordagem foi o desenvolvimento de um 

procedimento alternativo para mastectomia profilática por administração intraductal de 

solução contendo etanol 70% para remover as células epiteliais mamárias antes que se 

tornassem malignas. O procedimento demonstrou dano limitado ao estroma circundante e 

vasculatura na árvore ductal murina (100).  

Como resultado dos dados de eficácia e segurança destes estudos em animais, vários 

ensaios clínicos foram conduzidos para explorar as vantagens da administração intraductal e 

a possibilidade da utilização desta via para a terapia em humanos.  

A segurança e possiblidade de identificar e canular o ducto onde o tumor se 

desenvolve em mulheres foi demonstrada por Love et al. (2009) e por Mahoney et al. (2013); 

nesses estudos, foi observado apenas eritema local e edema em alguns pacientes, mas 

nenhum efeito adverso sistêmico significativo (98, 101, 102). Uma escala de 0-10 foi utilizada 

para avaliar a dor envolvida na administração intraductal; no procedimento utilizado, um 

anestésico local foi aplicado previamente à administração de carboplatina ou doxorrubicina 

lipossomal, e a dor avaliada até 96 h após a administração intraductal dos fármacos  (103). 

Foram observadas médias variando entre 0,2 e 1,3, dependendo do fármaco administrado, 

nas primeiras 48 h após a administração, ressaltando a viabilidade dessa estratégia (103).  

Uma busca no site https://clinicaltrials.gov/ mostra que a utilização da via intraductal já 

foi abordada em estudos clínicos como alternativa para o tratamento do câncer de mama. 

Dentre eles, no estudo conduzido por Zhang et al., 2014 (ClinicalTrials.gov Identificação: 

NCT00290732) 15 mulheres receberam três níveis de dose de doxorrubicina lipossomal 

peguilada (PLD) e carboplatina por administração intraductal, sendo a mama removida 

cirurgicamente 2-5 dias após a administração. As pacientes com PLD apresentaram eritema 

leve e inchaço da mama ao longo das 72 horas após a administração do medicamento, a 

concentração plasmática da doxorrubicina apresentou pico em tempo mais prolongado (tmax> 

48 horas) (103). 

Um outro dado importante sugerido em um estudo conduzido por Love et al., 2008  foi 

a permeabilidade dos ductos onde os tumores se localizavam (ClinicalTrials.gov Identificação: 

NCT00669747) (102). A carboplatina administrada em solução difundiu-se rapidamente para a 
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circulação, apresentando tmax de 30 min, enquanto que a administração de lipossomas 

contendo doxorrubicina apresentou maior tmax (> 36 h) (86, 102). Mesmo diante da 

permeabilidade dos ductos, a concentração plasmática foi inferior à obtida após administração 

intravenosa dos fármacos (86, 102). 

Outro estudo clínico de fase 2, encerrado em agosto de 2020, avaliou o efeito 

farmacocinético da administração de fulvestrant em mulheres identificadas com câncer de 

mama ou DCIS programadas para mastectomia (ClinicalTrials.gov Identificação: 

NCT02540330). Nesse estudo, foi feita uma comparação entre a administração intramuscular 

e intraductal de fulvestrant e os indivíduos foram monitorados para eventos adversos 

sistêmicos e locais durante e após o procedimento até a mastectomia, além de coletas de 

sangue em série para determinar os níveis de concentração de fulvestrant no sangue. Os 

resultados desse estudo ainda não foram divulgados. Esses estudos apóiam fortemente a 

viabilidade da aplicação clínica da terapia intraductal. Além disso, também sugerem que o 

desenvolvimento de estratégias que aumentem a retenção intraductal de fármacos é 

essencial.  

Por mais inovadores que sejam, a maioria dos estudos até o momento empregou 

medicamentos e formulações que não foram desenhados especificamente para a via 

intraductal, demonstrando a necessidade de preencher essa lacuna e explorar formulações 

desenvolvidas levando em consideração as características e desafios relacionados a essa 

rota. Com base nesses fatos e dado a necessidade da presença de quimioterápicos apenas 

nos ductos para o tratamento da doença, nanocarreadores foram desenvolvidos e avaliados 

neste estudo para a administração intraductal e aumento da retenção local do  fármaco 

piplartina  como uma nova estratégia para o tratamento de DCIS e prevenção de formas 

invasivas do câncer de mama em mulheres de alto risco. 

1.3 Nanocarreadores para administração intraductal 

Recentemente, houve um aumento no estudo e emprego de nanocarreadores, para 

administração de fármacos na terapia do câncer, inclusive do câncer de mama (104-109). 

Diversas podem ser as razões para justificar esse interesse, e dentre elas, podemos incluir 

as limitações da quimioterapia convencional e características do tecido. Os tecidos tumorais 

são caracterizados com angiogênese ativa e alta densidade vascular, no entanto, eles têm 

uma arquitetura vascular imperfeita e isso, combinado com uma drenagem linfática deficiente, 

contribui para o que é conhecido como efeito de maior permeação e retenção (EPR) (110, 

111).  



 18 

Uma grande desvantagem das alternativas farmacológicas para terapia do câncer é a 

falta de seletividade para o tecido tumoral, ocasionando graves efeitos adversos sistêmicos. 

Além disso, a eficácia de muitos agentes quimioterápicos é limitada por suas propriedades 

físico-químicas, como baixa solubilidade, que influenciam as propriedades farmacocinéticas, 

dose e eficácia do tratamento, podendo resultar até mesmo em falha no tratamento do câncer 

(112-114). Um outro problema, é o desenvolvimento de resistência em células tumorais, que 

pode comprometer a eficácia não apenas de quimioterápicos convencionais, mas também de 

novos agentes terapêuticos de direcionamento molecular (115).  

Dentre suas diversas vantagens, há evidências de que as plataformas baseadas em 

nanocarreadores podem permitir a entrega eficiente de fármacos antineoplásicos nos tumores 

de forma localizada, explorando a fisiopatologia do microambiente tumoral, melhorando os 

resultados terapêuticos (115). Os nanocarreadores podem ser projetados para controlar  

tamanho, forma e propriedades químicas e físicas, de maneira a direcioná-los para células 

neoplásicas, evitando a toxicidade em células normais (116). Além disso, existe a 

possibilidade de se projetar sistemas de entrega que conferem proteção contra a degradação 

química ou enzimática, aumentam a encapsulação, melhoram a solubilidade, aumentam a 

biodisponibilidade e promovem a liberação controlada de um ou mais fármacos (116, 117). Já 

existem sistemas de entrega baseados na nanotecnologia aprovados para terapia do câncer, 

e outros atualmente se encontram em fase de ensaios clínicos ou avaliações pré-clínicas 

(116).  

Neste trabalho, foram explorados dois tipos de nanocarreadores: nanoemulsões e 

nanopartículas poliméricas. 

1.3.1 Nanoemulsão 

Nanoemulsões são preparações heterogêneas, termodinamicamente instáveis, de 

dois ou mais líquidos imiscíveis, um dos quais é disperso uniformemente como gotículas finas 

no outro estabilizados por uma camada de tensoativos (118, 119). A fase presente como 

nanogotículas é conhecida como fase dispersa (interna), enquanto o líquido circundante é 

conhecido como fase contínua (externa). Essas dispersões coloidais podem ser compostas 

por óleo disperso em meio aquoso ou água dispersa em meio oleoso e têm sido utilizadas 

para encapsular e proteger compostos lipofílicos em ambientes aquosos (óleo-em-água) e na 

indústria alimentícia, farmacêutica e agroquímica com essas finalidades  (118, 119).  

As nanoemulsões são simples e geralmente de baixo custo quanto ao preparo, sendo 

possível utilizar tecnologia já existente, apresentam alta capacidade de carga (relação óleo-



 19 

emulsificante), podem ser transparentes ou opacas dependendo do tamanho das gotículas, 

possuem alta área de superfície (30m2 / g) e podem ser obtidas com uma grande variedade 

de componentes  (120). Embora sejam termodinamicamente instáveis (ou seja, apresentam 

a tendência de separação ao longo do tempo), as nanoemulsões apresentam estabildiade 

cinética, proporcionada pelo pequeno tamanho das gotículas (geralmente  de 20 a 200 nm) e 

elevada área de superfície (121, 122). Com isso, nanoemulsões podem eliminar os principais 

fenômenos físico-químicos que afetam sua estabilidade cinética (123).  

Dentre os principais fenômenos físico-químicos que afetam a estabilidade cinética das 

nanoemulsões estão a cremação e sedimentação, que ocorrem por ação da força da 

gravidade sobre as gotículas e diferença de densidade entre as gotículas e a fase contínua. 

Quando esses fenômenos ocorrem por um tempo prolongado, podem levar à floculação ou 

coalescência, e, eventualmente, formação de uma camada de óleo puro na parte superior da 

emulsão (separação de fase). A floculação acarreta o aumento da viscosidade do sistema, 

pois as gotículas se associam sem perder suas características individuais, o que pode ser 

benéfico dependendo da característica final desejada para a nanoemulsão. Por sua vez, no 

processo de coalescência, as gotículas se associam e formam uma gotícula maior e a 

diminuição da área de contato entre a fase contínua e dispersa pode levar a separação de 

fases (120, 123).  

Já́ o amadurecimento (ou maturação) de Ostwald (Ostwald ripening) provoca um 

crescimento do tamanho de partícula pelo aumento do tamanho das mesmas. O 

amadurecimento de Ostwald ocorre devido a  diferença de solubilidade entre as partículas 

pequenas e  as partículas maiores, onde ocorre o processo de desaparecimento de pequenas 

partículas por dissolução e deposição nas partículas maiores (119, 124, 125). As partículas 

menores são mais solúveis do que as maiores e, com o tempo, as partículas menores se 

dissolvem e suas moléculas se difundem no sistema e depositam-se nas partículas maiores 

Isso resulta em uma mudança da distribuição do tamanho da partícula para valores maiores 

(119, 124, 125). Isso resulta em uma mudança da distribuição do tamanho de partículas para 

valores maiores (119, 124, 125). 

Dois tipos de métodos são mais frequentemente empregados para o preparo de 

nanoemulsões: os de alta e baixa energia. Os métodos de baixa energia são baseados na 

formação espontânea de gotículas decorrente de alterações nas propriedades físico-químicas 

das fases que compõem o sistema; um exemplo é o método de inversão de fase (126, 127). 

Os métodos de alta energia empregam energia mecânica de alta intensidade visando a 

fragmentação de líquidos em partes menores (119, 128, 129). Exemplos de métodos de alta 

energia incluem sonicação, homogeneização em alta pressão e microfluidização (128). 
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As propriedades do homogeneizador, como entrada de energia (pressão, velocidade 

de rotação, tempo), os componentes das fases aquosa e oleosa e a eficiência do tensoativo 

são os principais fatores que afetam o tamanho das gotículas (120). Os componentes 

influenciam a tensão interfacial e a viscosidade, enquanto os tensoativos exercem influência 

sobre a tensão interfacial e a estabilização das partículas, dificultando os processo de 

agregação (120).  

O interesse pelas nanoemulsões para o tratamento do câncer de mama decorre das 

múltiplas vantagens deste sistema sobre outros tipos de formulações, incluindo:  

- O pequeno tamanho dos glóbulos, associado ao movimento browniano característico 

que diminui a atuação da força da gravidade e evita processos de instabilidade (sedimentação 

e cremação)  (121, 126); 

- Possibilidade de obtenção com menores quantidades de tensoativo comparado às 

microemulsões, o que reduz o potencial irritativo  (126). 

- Habilidade de aumentar a penetração de compostos ativos através de barreiras 

biológicas, o que pode ser reforçado dependendo dos componentes selecionados (126); 

- Possibilidade do uso de diversos tensoativos e óleos (130); 

- Possibilidade de incorporação de compostos com características físico-químicas 

distintas devido à presença de domínios aquosos e oleosos (130); 

- Possibilidade de incorporação de maiores quantidades de compostos comparado a 

sistemas não estruturados, graças à organização interna em partículas dispersas e à 

presença de tensoativos, que cria regiões adicionais para solubilização de compostos, 

aumentando a capacidade de incorporação comparado a soluções simples. Para fármacos 

lipofílicos, essa característica é relevante pois existe uma grande dificuldade em se encontrar 

veículos apolares seguros (130, 131). 

1.3.2 Nanopartículas Poliméricas 

As nanopartículas (NPs) são sistemas coloidais sólidos nos quais o fármaco é 

disperso, dissolvido ou quimicamente ligado às cadeias poliméricas; dependendo do método 

empregado para sua preparação, podem consitutir nanoesferas ou nanocápsulas (132-134). 

Nanoesferas são sistemas semelhantes a matrizes, nas quais o fármaco pode ser aprisionado 

ou adsorvida em sua superfície (132, 133, 135).  Ao contrário, as nanocápsulas são sistemas 

vesiculares formados por um núcleo líquido (geralmente contendo fármaco), composto de óleo 
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ou água dependendo da substância encapsulada e circundado por uma única membrana 

polimérica (132-135). 

Ambos os tipos de NPs podem ser preparados a partir de uma variedade de materiais, 

como proteínas, polissacarídeos e polímeros biodegradáveis sintéticos. Fatores como 

tamanho, propriedades físico-químicas do fármaco a ser encapsulado, características de 

superfície e funcionalização, biodegradabilidade, biocompatibilidade e perfil de liberação 

desejado influenciam a escolha dos componentes das nanopartículas (135-137). Vários 

métodos podem ser utilizados para sua obtenção dependendo dos requisitos de sua aplicação 

e das características físico-químicas do fármaco (133),  podendo ser divididos em dois grupos 

gerais: aqueles baseados na polimerização de monômeros e aqueles que aproveitam os 

polímeros pré-formados (133, 138). 

Entre os maiores obstáculos e limitações na produção de nanopartículas estão: a 

instabilidade física pela agregação, e a instabilidade química pela hidrólise e durante a 

armazenagem. Para melhorar a estabilidade durante a armazenagem o processo mais 

comumente utilizado é a liofilização, que permite converter suspensões de nanopartículas em 

sólidos que apresentam melhor estabilidade (139, 140).  

As NPs poliméricas são atrativas pois oferecem as seguintes vantagens: (i) são 

capazes de encapsular moléculas de fármacos lipofílicos dentro de seu “core”; (ii)  

encapsulam  os fármacos de forma estável evitando a sua liberação prematura; (iii) permitem 

a liberação de seu conteúdo em resposta a um estímulo específico desencadeado pelo 

ambiente da célula-alvo; (iv) têm uma superfície facilmente modificada para a conjugação de 

ligantes de direcionamento; (v) exibem baixa toxicidade inerente; (vi) dispõe de métodos 

sintéticos de fácil reprodução (132, 137, 138, 141) e (vii) possuem um tamanho desejável para 

atingir níveis intracelulares através da penetração celular (142, 143).  

À medida que mais moléculas de superfície específicas do câncer são descobertas, 

métodos de direcionamento ativo vêm sedo desenvolvidos para localizar NPs terapêuticas em 

células tumorais (144-147). As NPs são funcionalizadas com porções de direcionamento na 

superfície que interagem fortemente com moléculas que são superexpressas nas superfícies 

das células tumorais (144, 148). O direcionamento ativo pode ser usado para localizar as NPs 

em um local do tumor ou para ativar a vias de sinalização na célula que desencadeiam 

processos de apoptose ou endocitose (144-147). A abordagem de direcionamento ativo pode 

reduzir o risco de efeitos colaterais adversos, e também pode ser usada para fornecer  uma 

entrega mais eficiente do fármaco através da captação celular pelo mecanismo de endocitose 

mediado por receptor (144, 146, 148). 
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Os componentes dos sistemas de entrega poliméricos também podem ser projetados 

para transformar suas propriedades físico-químicas em resposta a vários estímulos intra e 

extracelulares ou gatilhos externos, por exemplo, temperatura, pH, força iônica, luz, campo 

elétrico ou magnético podem afetar as propriedades dos polímeros (141, 144). Materiais que 

respondem a estímulos fornecem liberação direcionada no local desejado, reduzindo a 

entrega do fármaco fora do alvo e efeitos colaterais adversos (144). Esses estímulos podem 

atuar a nível celular para liberação citosólica eficiente ou a nível do tecido para entrega 

direcionada ao tumor (144). 

Nanopartículas poliméricas responsivas a estímulos têm sido amplamente exploradas 

para várias aplicações relacionadas com a terapia do câncer. Entre os polímeros utilizados 

para obtenção de nanopartículas poliméricas, o poli (N-isopropilacrilamida) (pNIPAM) é o 

polímero de atuação térmica mais estudado, com propriedades de gelificação termo-

reversíveis em soluções aquosas, gelificando em temperaturas na faixa de 32-35 ◦C e se 

transformando em uma solução ao resfriar (141, 149). A reversão do estado hidrofílico / 

hidrofóbico ocorre por meio da variação da temperatura para valores abaixo ou acima de um 

valor crítico, conhecido como temperatura crítica inferior da solução (TCIS) (141, 149). 

A liberação controlada do fármaco é possível uma vez que as nanopartículas à base 

de pNIPAM são solúveis em água a temperaturas abaixo do TCIS, permitindo o carregamento 

do fármaco por meio de difusão passiva, enquanto que em temperaturas fisiológicas, as 

partículas sofrem colapso hidrofóbico permitindo o aprisionamento do fármaco e liberação 

mais lenta, enquanto fornecerm proteção ao fármaco contra degradação enzimática e físico-

química (150, 151).  

 

 

 

Na entrega de fármacos, é crucial avaliar a biocompatibilidade de nanopartículas e de 

seus componentes (152, 153). Diversas características são importantes em materiais a serem 

Figura 6. Ilustração do mecanismo pelo qual o pNIPAM 

opera no sistema de nanopartículas. Em temperatura 

ambiente (25 °C), as cadeias de pNIPAM são 

hidratadas e se expandem em torno do exterior da 

nanopartícula, enquanto em temperaturas elevadas 

sofrem colapso e encolhem à medida que as moléculas 

de água são expelidas. Como resultado, os poros 

expandidos expõem e liberam a carga armazenada no 

núcleo da nanopartícula. 
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empregados em formulações de liberação controlada; idelamente, o material deve ser 

quimicamente inerte, biodegradável e livre de impurezas de degradação. Os polímeros devem 

ser passíveis de decomposição em moléculas biologicamente inertes e capazes de serem 

metabolizadas e eliminadas por vias metabólicas regulares do organismo (152-154). 

Polímeros biodegradáveis como pNIPAM produzem apenas uma reação tecidual leve e bem 

caracterizada (152, 153, 155, 156). 

Dependendo do alvo da aplicação, a biodegradabilidade e a biocompatibilidade são 

ambas propriedades necessárias (por exemplo, na distribuição do fármaco e na internalização 

celular). Estratégias para a preparação de formulações biodegradáveis à base de pNIPAAm 

vêm sendo exploradas através da introdução de diferentes monômeros biodegradáveis ou 

polímeros naturais, tais como polissacarídeos, proteínas, e polímeros sintéticos como poli 

(ésteres), e poli (etilenoglicol) (PEG) (154, 156, 157). 

Os nanocarreadores poliméricos também oferecem o benefício de serem capazes de 

transportar dois ou mais fármacos na mesma partícula (158, 159). Isso, combinado com o 

direcionamento do sistema, pode ser usado para distribuir seletivamente cargas duplas de 

fármacos para as células tumorais. Devido aos seus diferentes mecanismos de ação, os 

medicamentos podem fornecer efeitos aditivos ou sinérgicos que podem permitir um aumento 

da eficácia do tratamento (158-160). Mais importante, acredita-se que isso combata a 

resistência aos fármacos, um grande problema associado ao tratamento medicamentoso do 

câncer (160-162).  

1.4 Fármacos 

1.4.1 Piplartina  

As espécies de Piper, membros da família Piperacea, são utilizadas na medicina 

tradicional por muitas pessoas da Ásia e das ilhas do Pacífico, em especial na medicina 

indiana (163).  Piper tuberculatum é popularmente conhecida no Brasil como "jaborandi falso" 

e "pimenta Darta ", e apresenta alto teor de piplartina (piperlongumina) (164).  

A piplartina é um componente alcalóide / amida de espécies de Piper que possui 

diversas atividades biológicas descritas, como efeitos anti-inflamatórios, analgésicos, 

sedativos, inseticidas e gastroprotetores, além de significante atividade citotóxica e anti-

proliferativa em diversas linhagens de células tumorais incluindo próstata, cólon, mama e 

melanoma, entre outros (165-170). A atividade citotóxica da piplartina foi previamente descrita 

em 1990 por pesquisadores taiwaneses, em células tumorais KB (carcinoma nasofaríngeo 
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humano), P-388 (leucemia linfocítica murina), A-549 (carcinoma de pulmão humano) e HT-29 

(adenocarcinoma de cólon humano) (169, 171). Entre os anos de 2000-2007, dentre 5166 

substâncias, a piplartina foi detectada como uma potente e promissor agente anticâncer 

durante um programa de triagem no Laboratório de Oncologia Experimental da Universidade 

Federal do Ceará (172).  

A fórmula química da piplartina é C17H19NO5 (Figura 5), sua massa molar é 317,34 

g/mol e seu ponto de fusão é 124 °C. A molécula exibe propriedades lipofílicas, como 

demonstrado pelo coeficiente de partição (log P) determinado experimentalmente de 2,37 ± 

0,12 à temperatura ambiente (173, 174). A solubilidade da piplartina em ‘gau é de 

aproximadamente 26 μg/mL, sendo que a adição de Tween 80 (10%) aumenta esse valore 

em 27 vezes (173, 174). O composto é mais solúvel em solventes orgânicos, como etanol 

(0,15 mg/mL), dimetilsulfóxido (20 mg/mL) e dimetilformamida (20 mg/mL). A piplartina pode 

ser armazenada a −20 ° C por até 2 anos ppós liofilização (173, 174). 

 

 

Figura 7. Estrutura química da Piplartina. Figura retirada de Carvalho et al., 2018  (175). 

 

O potencial antitumoral da piplartina está relacionado com a indução de dano ao DNA 

e, consequentemente morte celular por apoptose e necrose, dependendo da concentração 

usada (165-169, 176-184). A presença de duas carbonilas - insaturadas na sua estrutura, 

torna esta molécula altamente reativa em meio biológico, o que facilita a ativação de vários 

mecanismos moleculares e celulares envolvidos na apoptose (166). 

 Raj et al. (2011) sugeriram que sua atividade também estaria relacionada à indução 

de estresse oxidativo nas células (ROS), enquanto trabalho subsequente do mesmo grupo 

sugere, através do estudo da relação estrutura-atividade de dezenas de derivados, que 

apenas o estresse oxidativo não explicaria a atividade citotóxica de piplartina, sendo a 

modulação de diferentes vias de sinalização envolvidas na iniciação e progressão tumoral 

importante (185). As vias de sinalização reguladas por piplartina nos processos de iniciação 

e progressão tumoral estão representadas na figura 8. 
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Estudos conduzidos em linhagens celulares de câncer de mama como MCF-7, 

demonstram que a piplartina possui efeitos antiproliferativos e anti-migratórios mediados por 

ROS no receptor de estrogênio ER-positivo nessa linhagem celular (186). A produção de ROS 

induzidas por piplartina também medeiam a regulação negativa dos receptores da família HER 

HER1, HER2 e HER3 em MCF-7 (187), fato interessante para o tratamento antitumoral, uma 

vez que a superexpressão desses receptores está relacionada com a resistência a muitos 

medicamentos antineoplásicos (187).  

A piplartina também promove efeito antitumoral ao inibir a translocação nuclear de NF- 

κB em células MCF-7 (186). Esse efeito também foi observado em células humanas de câncer 

de mama triplo-negativas como MDA-MB-231, onde a piplartina levou a inibição do 

crescimento celular, parada do ciclo celular da fase G1, G2/M e inibição da via NF-κB, 

induzindo assim a morte celular mediada pela via apoptótica mitocondrial (Figura 8) (166, 176, 

183).   

Ainda, outros estudos demonstraram que a piplartina estimula a morte celular do 

câncer de mama mediado por autofagia por meio da inibição da fosforilação de Akt, 

suprimindo a expressão de mTORC1 in vitro e in vivo, além de reduzir o crescimento celular 

e induzir apoptose por meio da regulação negativa da expressão de SETDB1 em células MCF-

7 (188, 189).  
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Figura 8. Representação esquemática das vias de sinalização reguladas pela piplartina envolvidas na iniciação e 
progressão do câncer. Figura adaptada de Tripathi e Biswal, 2020 (173) utilizando o Servier Medical Art 
(https://smart.servier.com/). 

 

Quanto a toxicidade, a análise in silico realizada por Zeng et al. 2016 demonstrou que 

a piplartina tem baixa toxicidade; e os experimentos in vivo mostraram atividade antitumoral 

significativa de piplartina sem efeitos colaterais consideráveis, como toxicidade 

cardiovascular, pulmonar, gastrointestinal, genética, reprodutiva e carcinogenicidade (184).  

Em um estudo realizado por Bezerra et al., 2007  foi demonstrado que a piplartina 

exerceu efeito citotóxico seletivo para células tumorais, apresentando toxicidade moderada 

para células mononucleares de sangue humano, o que demonstra a seletividade de piplartina 

por células tumorais (165). Em 2011, Raj et al. também reforçam a seletividade da piplartina 

utilizando células não tumorais e tumorais de diferentes origens (168).  

Ainda, é possível combinar a piplartina com diferentes agentes antitumorais a fim de 

potencializar seus efeitos citotóxicos. A terapia combinada, uma modalidade de tratamento 

que combina dois ou mais agentes terapêuticos, é a base da terapia antitumoral utilizada para 
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reduzir os mecanismos de resistência no tratamento clínico do câncer (176, 190). Em última 

análise, a terapia de combinação funciona de forma sinérgica ou aditiva e, portanto, uma 

dosagem terapêutica mais baixa de cada medicamento individual pode alcançar o efeito 

desejado (190, 191). 

Diversos estudos realizados in vitro e em modelos animais vem mostrando resultados 

promissores da combinação de piplartina com diferentes fármacos anticâncer. Um estudo 

conduzido por Bezerra et. al., 2007 demonstrou que a combinação de piplartina com o agente 

quimioterápico 5-FU aumentou a atividade antitumoral in vitro e in vivo contra o tumor sarcoma 

180 em camundongos (192). Em um trabalho semelhante, Jyothi et al, 2009 investigou o 

tratamento combinatório de piplartina com diferuloilmetano (curcumina), um agente anti-

inflamatório e anticâncer. A combinação com curcumina aumentou a citotoxicidade induzida 

pela piplartina (193). 

Recentemente, os efeitos antitumorais da oxaliplatina combinada com piplartina foram 

avaliados. Nesse estudo, os autores observaram efeitos anticâncer sinérgicos com piplartina 

em células de câncer colorretal e nos ensaios de xenoenxertos em camundongos. uma 

ferramenta eficaz para o desenvolvimento de novos tratamentos no câncer colorretal (194). 

Esses estudos demonstram as vantagens da combinação de piplartina com diferentes 

fármacos como uma estratégia para atingir deferentes características fisiológicas das células 

tumorais e que essa pode ser uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento de novos 

tratamentos do câncer.  

Atualmente, nenhuma formulação para administração intraductal de piplartina existe 

na literatura. Assim, o presente estudo visa desenvolver sistemas de liberação com 

características que permitam a retenção no tecido mamário, e que sejam capazes de 

incorporar o fármaco para administração intraductal.  

1.4.2 YARA (MMI-0100) 

 Considerando que o desenvolvimento do tumor é geralmente multifatorial, e que, a 

terapia com uma combinação de agentes capazes de cooperar e potencializar os efeitos 

antiproliferativos e citotóxicos é promissora  (190, 191). Neste trabalho, a co-encapsulação de 

piplartina e peptídeo YARA foi proposta na tentativa de potencializar a citotoxicidade das 

nanopartículas poliméricas.  

O peptídeo inibidor de MAPKAP quinase 2 (MK2) carregado positivamente 

YARAAARQARAKALARQLGVAA (abreviado YARA) e também conhecido como MMI-0100, 

liga-se fortemente a glicosaminoglicanos sulfatados por meio de interações eletrostáticas 
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permitindo seu encapsulamento nas NPs (195-197). O peptídeo de penetração celular YARA 

mostra potencial em terapias para condições inflamatórias crônicas (197-199). Uma vez que 

o bloqueio da atividade de MK2 torna as células tumorais p53 mutadas muito mais vulneráveis 

à quimioterapia, a co-encapsulação do YARA como fármacos antitumorais como a piplartina 

pode ser benéfica (200-203).  

A proteína supressora de tumor p53 induz a parada do ciclo celular, promove o reparo 

do DNA ou induz a morte celular apoptótica em resposta ao estresse celular (204). Diversos 

sinais de estresse celular, incluindo dano ao DNA e estresse oxidativo induzem a sinalização 

do p53 (204). A proteína pode interagir funcionalmente com as vias MAPK, incluindo JNK / 

SAPK, a p38 MAPK, ERK1 / 2 e MK2 (204, 205). Na ausência de p53 funcional, como ocorre 

na maioria dos cânceres, a cascata do MK2 é essencial para interromper a divisão celular, 

permitindo o reparo e replicação do DNA, o que permite proliferação de céluals tumorais (200, 

201, 204, 205).  

O estudo in vivo monstrou que após o tratamento com cisplatina, os tumores com 

ambos p53 e MK2 não funcionais, diminuíram dramaticamente, enquanto que os tumores com 

MK2 funcional continuaram crescendo mesmo após o tratamento (200). Ou seja, sob o 

estresse genotóxico da quimioterapia, as células deficientes em p53 sem MK2 foram 

incapazes de sustentar o crescimento, confirmando que a co-deficiência de p53 e MK2 é uma 

combinação letal. É importante notar que as células com p53 funcional não foram afetadas 

pela cisplatina e que MK2 sensibiliza especificamente os tumores com deficiência de p53 ao 

agente quimioterápico (200). 

Como as vias de sinalização de p53 e MAPK estão alteradas na maioria dos tumores 

humanos, a combinação de um agente citotóxico (piplartina) e um inibidor de MK2 (YARA) 

para aumentar a sensibilização de tumores é uma abordagem promissora (200, 201, 204, 

206). Não existem dados na literatura sobre a combinação desses dois fármacos no 

tratamento de câncer de mama; esta proposta inédita foi abordada nesse trabalho. 
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2 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho, foram obtidas nanoemulsões e nanopartículas para administração 

intraductal da piplartina. Os tipos de nanocarreadores apresentam várias diferenças. 

Enquanto as nanoemulsões são sistemas nanoemulsionados líquidos, as nanopartículas são 

sólidas; as nanoemulsões foram modificadas com polímeros bioadesivos a fim de prolongar 

o tempo de retenção mamária, enquanto as nanopartículas apresentaram modificação de 

superfície para reconhecimento de colágeno, além de permitirem liberação mais lenta e, por 

serem formadas por políemro termosensível, capaz de responder a mudanças de 

temperatura.  

As nanoemulsões exibiram tamanho manométrico, potencial Zeta dependente do 

polímero bioadesivo utilizado e mostraram-se seguros em modelo alternativo ao uso de 

animais e in vivo. As nanopartículas se mostraram capazes e incorporar o agente 

quimioterápico piplartina e peptídeo YARA, com perfil de liberação prolongada comparado à 

nanoemulsão, e sua funcionalização  com SILY permitiu a ligação seletiva à uma superfície 

revestida com colágeno. Essa funcionalização pode favorecer o reconhecimento de células 

tumorais que expressem colágeno em sua superfície, possibilitando direcionamento ativo.  

A administração intraductal das nanoemulsões permitiu prolongar a localização de 

compostos fluorescentes incorporados nos sistemas no tecido mamário de maneira 

independente do polímero bioadesivo utilizado, ressaltando a importância do desenvolvimento 

de formulações específicas para a via desejada.  

Em estudos in vitro, foi demonstrado que o IC50 da piplartina foi reduzido quando da 

sua nanoencapsulação nos sistemas desenvolvidos, tanto em modelos 2D quanto 3D de 

câncer de mama, o que pode ser relacionado à uma entrega intracelular mais eficiente 

mediada pelos nanocarreadores como sugerido por meio de microscopia de fluorescência, 

que mostrou maior intensidade nas células tratadas com os nanocarreadores comparado as 

soluções de fluoróforos. Uma potencialização deste efeito foi observada quando da 

associação de piplartina com o peptídeo YARA, o qual mostrou-se capaz de inibir a atividade 

do MK2. Esta combinação inédita pode representar uma nova estratégia terapêutica para 

potencializar os efeitos citotóxicos da piplartina.  

Foram obtidas evidências em modelo pré-clínico de câncer de mama da eficácia dos 

nanocarreadores para o tratamento de DCIS, com baixa exposição sistêmica. Em resumo, 

demonstamos aqui que a seleção dos componentes dos sistemas desenvolvidos, a escolha 

da via de administração, do fármaco e de outros agentes ativos capazes de potencializar os 

efeitos desejados são fatores importantes para as propriedades do nanocarreador visando 

otimizar o potencial terapêutico sem a necessidade de aumentar a dose de fármacos 

individuais, possibilitando a redução de efeitos adversos sistêmicos. Por fim, este estudo 
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sugere a viabilidade de combinar a nanotecnologia com a via intraductal para administração 

da piplartina como uma nova estratégia para tratamento de DCIS. Essa combinação pode, 

ainda, permitir o uso de outros quimioterápicos promissores, mas cuja aplicação clínica seja 

limitada por problemas de toxicidade sistêmica 
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