
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Desenvolvimento de carreadores lipídicos nanoestruturados como 
sistema de carreamento de extrato de Curcuma longa e avaliação 

biológica in vitro em células de câncer de bexiga 
 
 

 

 
Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Farmacêuticas da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP 
para obtenção do Título de Mestre em 
Ciências. 
Área de Concentração: Medicamentos e 
Cosméticos 
Orientada: Jacqueline Campos Silva 
Orientadora: Profa. Dra. Priscyla Daniely 
Marcato Gaspari 

 

 

Versão corrigida da Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciências Farmacêuticas no dia 30/11/2017. A versão original 
encontra-se disponível na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto/USP. 
 
 
 

 
 
 
 

Ribeirão Preto 
2017 

 



i 
 

 

RESUMO 
 
SILVA, J. C. Desenvolvimento de carreadores lipídicos nanoestruturados como 
sistema de carreamento de extrato de Curcuma longa e avaliação biológica in 
vitro em células de câncer de bexiga. 2017. 114f. Dissertação (Mestrado). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 

O câncer de bexiga (CB) destaca-se como o segundo tipo de doença mais 
comum do trato geniturinário e o décimo com maior incidência no Brasil, sendo 
responsável por cerca de 4020 óbitos por ano. Os dados refletem a baixa eficácia 
dos tratamentos disponíveis. Assim, novas moléculas e sistemas de liberação estão 
sendo investigados para terapia intravesical do CB. Nesta linha, as oleorresinas de 
Copaifera e compostos fenólicos como a curcumina (CM) e demetoxicurcumina 
(DCM) presentes no extrato de Curcuma longa, têm sido alvo de pesquisas por 
apresentarem propriedades antitumoral, antiproliferativa e proapoptótica. Contudo, a 
administração desses compostos em sua forma livre torna-se inviável devido à sua 
alta lipossolubilidade e instabilidade.  Dessa forma, o uso de oleorresina de 
Copaifera duckei (O-Cd) no preparo de carreadores lipídicos nanoestruturados 
(CLN) para a encapsulação do extrato de C. longa (ECL) poderia ser uma estratégia 
terapêutica eficaz, além de transpor algumas barreiras da terapia intravesical como a 
baixa permeação de moléculas no urotélio e seu baixo tempo de residência na 
bexiga. Assim, os objetivos do presente estudo foram preparar e caracterizar CLN 
(com O-Cd) e CLN imperfeito (sem O-Cd, CLNimp) para a encapsulação de ECL, e 
avaliar a citotoxicidade desses sistemas carreadores em células de CB. Os CLN e 
CLNimp, preparados pelo método de emulsão à quente e sonicação, foram 
caracterizados quanto ao seu diâmetro, índice de polidispersão (PdI), potencial zeta 
(PZ), cristalinidade, eficiência de encapsulação (EE) por CLAE, capacidade de 
encapsulação (CE), e morfologia. Além disso, avaliou-se a citotoxicidade dos CLNs 
com e sem ECL em células RT4 e foram conduzidos estudos de uptake celular. 

Obteve-se carreadores com diâmetro ao redor de 200 nm, baixo PdI (0,3) e PZ 
negativo (~-20 mV). O ECL foi caracterizado e quantificado por CLAE, sendo 
verificado uma pureza de 97,90% para CM e 99,29% para DCM. Ambas moléculas 
foram encapsuladas nos dois CLNs com alta EE (~70%). A encapsulação do ECL 
não alterou de forma significativa as propriedades físicas dos CLNs. Os dois tipos de 
CLNs apresentaram baixo índice de recristalização (~60%), forma esférica e 
superfície lisa. Os CLN e CLNimp foram estáveis no período de 420 e 270 dias, 
respectivamente. Já os CLN-ECL e CLNimp-ECL foram estáveis por 90 dias. O IC50 

dos CLN sem ECL (0,019x1012 partículas/mL) foi menor que o IC50 dos CLNimp sem 
ECL (>0,061x1012 partículas/mL). O encapsulamento do ECL pelos CLNs não 
alterou significativamente seu IC50 nos períodos de incubação avaliados. Já o 
encapsulamento do ECL pelos CLNimp diminuiu o IC50 (19,15 µg/mL) (0,047x1012 
partículas/mL) em relação ao CLNimp vazio. Observou-se maior uptake celular dos 
carreadores com ECL em relação ao ECL livre. Além disso, foi observada 
fragmentação do núcleo das células que internalizaram CLN-ECL. As interessantes 
propriedades físicas e biológicas apresentadas pelos sistemas CLN vazio e CLNimp-
ECL indicam seu potencial terapêutico e os tornam promissores para futura terapia 
do câncer de bexiga. 
Palavras-chave: câncer de bexiga, oleorresina de C. duckei, extrato de C. longa, 
carreadores lipídicos nanoestruturados, citotoxicidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Carcinoma de bexiga urinária (CB) 

 

Diagnosticado como o quarto tipo de câncer mais comum em homens e o 

oitavo em mulheres, o carcinoma de bexiga urinária (CB) causa preocupação devido 

à sua prevalência e tendência a progredir e recorrer após tratamento (1). No Brasil, 

estima-se 9670 novos casos de câncer de bexiga entre 2016 e 2017, sendo 7200 

em homens e 2470 em mulheres (2). Pesquisas indicam que aproximadamente 4021 

óbitos/ano decorrem desse tipo de câncer (3). O CB pode ocorrer em qualquer idade, 

porém com o avanço desta, sua incidência também aumenta proporcionalmente, 

sendo seu diagnóstico frequentemente realizado na 6a e 7a décadas de vida. A 

maioria dos casos classifica-se como carcinoma de células de transição, sendo que 

grande parte de incidência de CB é diagnosticada como doença superficial (pTa e 

pT1), tumor não-invasivo, ou seja, limita-se ao tecido de revestimento da bexiga (2). 

Devido à alta probabilidade de recorrência do CB, é importante e necessário realizar 

seguimento contínuo e prolongado para detectar recidiva e evitar progressão (4).  

Estudos apontam que em 4 anos após o tratamento dos tumores superficiais, há 

recorrência de 50% dos mesmos, sendo que 11% evoluem para o fenótipo invasivo. 

Neste último, o câncer dissemina-se através do revestimento da bexiga, invade a 

parede muscular e atinge os órgãos próximos ou os gânglios linfáticos. Em geral, 

após a terapia com ressecção transuretral (RTU), a recorrência é de 70% (5)(2). 

Atualmente são utilizados quatro tipos de tratamentos de CB, sendo que a 

escolha do mesmo depende do estágio em que se encontra a doença. As terapias 

usadas são a cirurgia, a qual engloba a ressecção transuretral (RTU), a cistectomia 

e o desvio urinário; a terapia com radiação; a quimioterapia intravesical ou sistêmica; 

e a terapia biológica com bacilo Calmette-Guérin (BCG) (6). Neste último, o 

tratamento é realizado pela instilação intravesical de BCG, sendo este uma variante 

atenuada do Mycobacterium bovis (M. bovis) (7). Essa imunoterapia e seus 

benefícios foram primeiramente descritos em 1976 por Morales e colaboradores (8) 

e, nos últimos 30 anos, tem sido amplamente utilizada (9)(10)(11). Apesar desta 

terapia ser a mais utilizada, há diversos efeitos colaterais que podem ser específicos 

(relacionados ao próprio BCG, sendo locais ou sistêmicos) ou inespecíficos 

(relacionados à cateterização uretral que precede a instilação de BCG). A cistite, 
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associada à disúria e à hematúria, enquadra-se como o efeito colateral mais comum. 

Podem surgir outras complicações como prostatite granulomatosa, epididimite, 

obstrução do ureter e o envolvimento do parênquima renal (12). Raramente ocorrem 

complicações sistêmicas graves, sendo que nestas há o envolvimento de órgãos 

e/ou sistemas e a infecção disseminada por BCG, o que explica o tratamento 

precoce com tuberculostáticos (9). Em estudos clínicos realizados por Nakamura e 

colaboradores (13), a incidência de efeitos colaterais foi de 78,3%, o que levou 

apenas 20% dos pacientes a terminarem o tratamento com BCG. 

Quando há a ineficácia da imunoterapia, pode-se optar pela quimioterapia 

utilizando-se quimioterápicos como doxorrubicina, cisplatina, tiotepa, mitomicina C e 

adriamicina por via sistêmica ou intravesical (4). A quimioterapia intravesical tem sido 

empregada para tratar pacientes de baixo a médio risco, enquanto que o tratamento 

com BCG permanece como o de primeira linha para pacientes de alto risco e outros 

que apresentam problemas com a quimioterapia (14). Por outro lado, a 

administração sistêmica de quimioterápicos destina-se a tratar estágios mais 

avançados da doença (15). Para os tumores superficiais, os quais se localizam em 

local pouco vascularizado do urotélio, opta-se pela quimioterapia intravesical. Esta 

terapia tem a vantagem de apresentar toxicidade sistêmica bem pequena quando 

comparada com aplicações sistêmicas dos mesmos fármacos e dosagens, e 

melhora a eficácia e segurança da terapia por ser administrada diretamente no local 

(16). Nesse sentido, os CBs não-invasivos (estágio 0) ou minimamente invasivos 

(estágio 1) têm sido tratados com a administração de quimioterápicos pela via 

intravesical, na qual um líquido com o fármaco é administrado diretamente dentro da 

bexiga com o uso de um catéter. Dessa forma, a quantidade de fármaco que entra 

em contato com a área lesionada (bexiga/tumores) pode ser facilmente controlada, 

sendo que o mesmo atinge principalmente as linhagens celulares no interior do 

urotélio, com pouco ou nenhum efeito em células de outros tecidos (17)(18). No 

entanto, algumas barreiras são encontradas na terapia intravesical. Devido ao 

constante esvaziamento e preenchimento de urina na bexiga, os fármacos 

administrados por esta via permanecem por pouco tempo em contato com a área a 

ser tratada. Assim, há a necessidade de se realizar várias administrações, o que 

pode ocasionar desconforto ao paciente, dor local e infecções. Atualmente, as 

formulações convencionais administradas pela via intravesical são mantidas na 

bexiga urinária durante 2 horas e a exposição urotelial ao fármaco perdura até a 



3 
 

 

primeira micção após a instalação. Além disso, a baixa permeabilidade do urotélio o 

torna altamente impermeável a todas as substâncias presentes na urina e a muitos 

fármacos, o que afeta a efetividade destes. Esta baixa permeabilidade deve-se as 

células guarda-chuva superficiais (altamente diferenciadas) que são caracterizadas 

pela sua alta resistência transepitelial (10000 a 75000  cm2), sendo que a 

permeabilidade do urotélio não se altera significativamente, mesmo em caso em que 

há câncer na bexiga ou cistite intersticial (19). Com o objetivo de superar os 

obstáculos mencionados, novas estratégias têm sido desenvolvidas para otimizar o 

tratamento do CB e garantir sua maior eficácia. Para isso, o encapsulamento de 

fármacos em nanopartículas é amplamente pesquisado. Estas são capazes de 

aprimorar a segurança, perfis farmacocinéticos e biodisponibilidade do fármaco 

administrado, possibilitando sua acumulação de forma específica no estroma 

tumoral e sua internalização pelas células cancerosas (20)(21). Os nanocarreadores 

podem aumentar a penetração do fármaco no urotélio, seu tempo de permanência 

na bexiga e apresentar uma liberação sustentada, o que possibilita diminuir o 

número de administrações (22). 

 

1.2 Potencial biológico das oleorresinas de Copaifera sp. 

 

O gênero Copaifera, o qual pertence à família botânica Leguminosae, recebe 

inúmeras designações por todo o mundo, e no Brasil é conhecido como copaíba. 

Suas espécies podem ser encontradas na América Central e do Sul, bem como na 

África ocidental. No território brasileiro, a quantidade de espécies encontradas chega 

a ser superior a vinte (23). 

55 a 60% da oleorresina de Copaifera são formados por ácidos diterpênicos, os 

quais compõe sua parte sólida resinosa não volátil. Essa porção da oleorresina é 

diluída em um óleo essencial composto de sesquiterpenos, os quais podem ser 

divididos em sesquiterpenos oxigenados (álcoois) e hidrocarbonetos 

sesquiterpênicos (24). Podem ocorrer variações tanto na concentração como na 

natureza dos diterpenos e sesquiterpenos presentes no óleo extraído devido à 

influência de alguns fatores como biológicos, abióticos e variações de espécie 

(25)(26). Contudo, não há diferença significativa na composição de óleos extraídos 

de árvores de Copaifera duckei em diferentes épocas sazonais (27). 
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A porção resinosa da oleorresina de Copaifera é composta pelos diterpenos: 

ácido copaívico, ácido hardwíckido, colavenol, ácido copaiférico ou copaífero, ácido 

copaiferólico, ácido calavênico, ácido patagônico, ácido copálico, ácido caurenóico, 

ácido poliáltico, entre outros. Já os principais sesquiterpenos são β-cariophileno, β-

bisaboleno, α-humuleno, α e β-selineno, α-bisabolol, β-elemeno, ɣ-cadineno, α-

cadinol, entre muitos outros (24). Inúmeros trabalhos atribuem grande parte das 

propriedades farmacológicas das oleorresinas de Copaifera aos diterpenos presente 

neste óleo (24)(28).  

A utilização da medicina popular para o óleo de copaíba é vasta e indica uma 

grande variedade de propriedades farmacológicas (29)(30)(31)(32)(33)(34). De todas 

as indicações medicinais, suas propriedades anti-inflamatória, cicatrizante, 

antimicrobiana e antitumoral são as mais relatadas (32)(35). No Quadro 1 são 

apresentadas as principais indicações etnofarmacológicas dos óleos de copaíba.  

 

Quadro 1. Principais indicações etnofarmacológicas das oleorresinas de 
Copaifera (32). 
 

Indicações etnofarmacológicas 

Antiblenorrágico Expectorante Antireumático 

Anti-inflamatório Inflamações de garganta Anti-herpético 

Antigonorréico Hemoptise Anticancerígeno 

Antisséptico Pneumonia 
Antitumoral (tumor de 

próstata) 

Cistite Sinusite Leishmaniose 

Estimulante Dermatite Leucorréia 

Incontinência urinária Eczema Contra paralisia 

Sífilis Psoríase Dores de cabeça 

Antiasmático Afrodisíaco Picada de cobra 

Bronquite             Antitetânico 

 

Estudos científicos desenvolvidos por diversos grupos de pesquisa têm 

comprovado a eficácia farmacológica destes bálsamos. A propriedade antitumoral in 

vitro e in vivo é claramente evidenciada para diversas espécies de Copaifera 

(36)(37)(38). Em estudos realizados com o carcinoma induzido pela linhagem 



5 
 

 

epidermóide bucal, obteve-se resultados marcantes com os grupos tratados com o 

óleo de copaíba. Os resultados indicam que houve a indução de apoptose e inibição 

da proliferação celular devido à diminuição da expressão da proteína NF-kB, 

responsável pela regulação de genes envolvidos no crescimento celular e supressão 

da apoptose (23). Lima e colaboradores (37) demonstraram que a administração oral 

da oleorresina de C. multijuga e de frações obtidas por processos cromatográficos 

reduziram significativamente o crescimento de tumor sólido induzido por células de 

melanoma (B16/F10). Estudos in vivo realizados também com a oleorresina de C. 

multijuga e suas respectivas frações n-hexânica e clorofórmica, nas concentrações 

variando entre 100 e 200 mg Kg-1, demonstraram que este material vegetal 

apresenta um grande potencial antineoplásico frente a linhagem tumoral ascítica de 

Ehrlich (38). O ácido caurenóico, isolado da oleorresina de C. langsdorffii inibiu o 

crescimento de células tumorais, indicando seu potencial citotóxico (39)(40). Maistro 

e colaboradores (40), ao avaliarem as atividades citotóxica e mutagênica da 

oleorresina de C. duckei em reticulócitos de sangue periférico e medula óssea em 

aplicação cutânea em rato, puderam provar que ela foi citotóxica em doses 

elevadas. A oleorresina de C. duckei demonstrou uma notável atividade 

antiproliferativa por meio do desacoplamento da fosforilação oxidativa mitocondrial 

sobre o fígado de ratos Wistar submetidos à hepatotectomia (41). Nestes trabalhos, 

os autores enfatizam estas fontes naturais como promissoras para a descoberta e o 

desenvolvimento de novos fitofármacos antineoplásicos. Os dados na literatura a 

respeito do potencial biológico de C. duckei são escassos, mas além da atividade 

antineoplásica, já relatam atividade antimicrobiana (42), anti-inflamatória (43), 

esquistossomicida (44) e anti-helmíntica (45). Existem poucas informações sobre os 

efeitos tóxicos do óleo de copaíba, porém sabe-se que quando administrado em 

altas doses pode causar irritação gastrointestinal, diarréia, sialorréia e depressão do 

sistema nervoso central (28). Sachetti e colaboradores (46) ao avaliarem a 

toxicidade aguda e o potencial neurotóxico do oleorresina de copaíba (Copaifera 

reticulata Ducke, Fabaceae), demonstraram que a administração da mesma não 

causou mortalidade e/ou morbidade até a dose de 2000 mg/Kg de peso corpóreo, 

apresentando da mesma forma ausência de efeitos neurotóxicos nas doses 

testadas. 

Ressalta-se que o presente estudo é inédito uma vez que não há trabalhos 

prévios na literatura com a incorporação de oleorresina de C. duckei em carreadores 
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lipídicos nanoestruturados ou em qualquer outro sistema de liberação 

nanoparticulado. 

 

1.3 Extrato de Curcuma longa Linnaeus (ECL) 

 

Curcuma longa Linn. ou Açafrão-da-Índia é uma espécie vegetal encontrada 

abundantemente em países asiáticos que se destaca por suas inúmeras 

propriedades medicinais e seu potencial em tratar doenças crônicas como diabetes, 

inflamação, câncer e Alzheimer (47). O extrato de C. longa é composto por 

curcuminóides como a curcumina, demetoxicurcumina e bisdemetoxicurcumina, os 

quais estão presentes em 70-77%, 18-20% e 5-10%, respectivamente, sendo que os 

três apresentam atividades biológicas descritas na literatura (48). Em estudo 

realizado por Chang e Chen (47), tanto o extrato de C. longa livre quanto 

encapsulado em nanoemulsão foi capaz de retardar o ciclo celular, induzir apoptose 

e inibir o crescimento de células de câncer de pulmão. Alibakhshi e colaboradores 

(49) mostraram que o extrato de C. longa foi capaz de reduzir a atividade de 

telomerase em células de câncer de mama e câncer de pulmão em diferentes graus 

de inibição. 

Destacando-se como o principal e mais abundante constituinte da cúrcuma 

(Curcuma longa Linn.), a curcumina (CM) [1,7-bis(4-hidroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-

heptadiene-3,5-dione] (Figura 1), é um  composto polifenólico hidrofóbico de baixo 

peso molecular e de cor amarela encontrada no rizoma da planta. Sua molécula é 

composta de dois anéis metoxifenol unidos por uma β-dicetona, estruturas estas 

fundamentais para sua atividade antioxidante. A substância é capaz de inibir a 

peroxidação lipídica em diferentes tecidos, além de regular as concentrações 

intracelulares de enzimas antioxidantes como a catalase, a superóxido dismutase e 

a glutationa peroxidase, e sequestrar espécies reativas como o radical superóxido e 

o radical hidroxila (50)(51). 
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Figura 1: Estrutura molecular da curcumina, demetoxicurcumina e 
bisdemetoxicurcumina (52). 

 

 

 

 

 

 

Curcumina: R1=R2=OCH3 

Demetoxicurcumina: R1=H; R2= OCH3 

Bisdemetoxicurcumina: R1=R2=H 
 

Estudos pré-clínicos e clínicos indicam inúmeros outros efeitos biológicos 

atribuídos à curcumina como anti-inflamatório, antitumoral e antigenotóxico, 

antimicrobiano, antiprotozoário e antiviral, além de demonstrarem sua potencial 

aplicação em doenças cardiovasculares, diabetes e em doenças neurodegenerativas 

como esclerose múltipla, Parkinson e Alzheimer (53)(54). As propriedades 

terapêuticas da substância devem-se à capacidade da mesma em interferir nas 

diversas vias de sinalização celular a fim de parar o ciclo e inibir a proliferação 

celular, induzir a apoptose e modular a expressão gênica. Possui vários alvos 

moleculares, inibindo a atividade de importantes fatores de transcrição como a do 

fator nuclear kB (NF-kB) induzida por estímulo inflamatório, a c-Jun N-terminal 

quinase (jnk), a ciclooxigenase-2 (COX-2), a proteína kinase C, a glutationa-S-

transferase e o receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) (54). 

A CM tem demonstrado um potencial efeito inibitório no crescimento de células 

tumorais tanto in vitro como in vivo em vários tipos de tecidos, incluindo sangue, 

cérebro, mama, estômago, intestino, cabeça, pescoço, fígado, pâncreas, cólon, 

próstata, ovário e pele (51). Tanto estudos em modelos in vivo como clínicos de fase 

I revelam que a substância é extremamente segura quando administrada em doses 

elevadas. Segundo Peng & Qian (55), a CM administrada por via oral é segura em 

doses que chegam a 32,6 M/L/dia em humanos. Já Leite e colaboradores (56), 

demonstraram que a CM por via intravesical é segura em doses de 200 

M/L/semana em modelo in vivo. Embora a substância demonstre extrema 

segurança e eficácia em altas doses, sua aplicação clínica é limitada devido à sua 

elevada lipofilicidade, sua rápida eliminação sistêmica, assim como da bexiga, 
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inadequada absorção e internalização em células e degradação em pH alcalino. 

Consequentemente, sua biodisponibilidade é prejudicada, resultando em baixas 

concentrações plasmáticas obtidas após administração oral e, dessa forma, as 

devidas concentrações de CM não atingem o tecido alvo (57). Devido à sua baixa 

solubilidade em água (< 7 mg/L) e instabilidade em pH fisiológico (90% de CM é 

degradada em tetrahidrocurcumina em 30 min.) a via intravenosa igualmente não é 

uma via ideal para a administração da CM (55). Assim, apesar de ser listada como a 

terceira geração de substâncias quimiopreventivas pelo Instituto Nacional do Câncer 

(INCA) e, em estudos clínicos mostrar-se efetiva no tratamento de vários tipos de 

câncer e na regressão de psoríase e de lesões pré-malignas de bexiga, os 

problemas relacionados à terapia com esta substância a impede de ser aprovada 

como um agente terapêutico (51). 

A demetoxicurcumina é o segundo curcuminóide em maior abundância no 

extrato de C. longa, sendo que em sua molécula há a falta de um grupo metóxi 

ligado a um anel benzeno (Figura 1). Estudos também apontam que a DCM possui 

propriedades biológicas semelhantes às da curcumina, porém possui maior 

estabilidade em meio fisiológico (58). De acordo com resultados obtidos por Leng e 

colaboradores (59), a DCM foi capaz de inibir a proliferação e induzir apoptose em 

células tronco de glioblastoma in vitro e in vivo ao inibir a ativação de JAK/STAT3, 

apresentando um efeito superior aos efeitos do fármaco utilizado no tratamento de 

glioblastoma multiforme. Outro estudo mostra que a DCM inibiu a proliferação celular 

e induziu apoptose em células de câncer de ovário pela regulação de miR-551a (60). 

Já a molécula de bisdemetoxicurcumina (Figura 1) não possui nenhum grupo metóxi 

ligado em seus dois anéis benzênicos. Igualmente à DCM, a BDCM é mais estável 

do que a curcumina em meio fisiológico, apresentando potencial anti-inflamatório, 

antiproliferativo, pro-apoptótico e antiangiogênico (61)(62)(63)(64)(65). 

Visto o potencial biológico tanto do extrato de C. longa quanto de seus 

curcuminóides isoladamente, torna-se vantajoso desenvolver um sistema terapêutico 

eficaz, capaz de carrear o extrato e melhorar a estabilidade e biodisponibilidade 

dessas moléculas, bem como potencializar sua atividade biológica, direcionando-as 

ao tecido alvo. Assim, novas alternativas têm sido estudadas como os sistemas de 

liberação baseados na nanotecnologia, o que inclui os lipossomas, nanopartículas, 

micelas, nanogels, nanoemulsões, suspensões de nanocristais, dendrímeros, 

complexos fosfolipídicos e dispersões sólidas (66). Dentre as nanopartículas que 
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têm sido desenvolvidas, as nanopartículas lipídicas sólidas e os carreadores 

lipídicos nanoestruturados merecem destaque por serem altamente estáveis, de fácil 

escalonamento e possuírem elevada capacidade de incorporar moléculas lipofílicas. 

Neste contexto, o encapsulamento de ECL em carreadores lipídicos 

nanoestruturados contendo O-Cd é um sistema eficiente de administrar essas 

moléculas insolúveis em meio aquoso, melhorar a segurança, perfis 

farmacocinéticos e a biodisponibilidade (21). Quanto à terapia intravesical do CB, a 

administração de ECL em nanopartículas pode aumentar sua permeação no urotélio, 

seu tempo de retenção e promover maior estabilidade de modo a otimizar a 

terapêutica de CB pela via intravesical.  

 

1.4 Nanopartículas Lipídicas Sólidas (NLS) e Carreadores Lipídicos 

Nanoestruturados (CLN) 

 

Avançadas tecnologias de sistemas de liberação sustentada são desenvolvidas 

a fim de aprimorar a segurança e eficácia do tratamento antineoplásico (16)(68). 

Nesse sentido, formulações nanoparticuladas contendo fármacos insolúveis têm sido 

estrategicamente elaboradas com sucesso. Dentre essas, destacam-se os 

lipossomas, micelas, nanocristais, micro e nanopartículas poliméricas, 

nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) entre outras. Essas nanoestruturas são 

biocompatíveis e permitem solubilizar fármacos, controlar a liberação do fármaco no 

tecido alvo, reduzir toxicidade e efeitos colaterais, aumentar a biodisponibilidade e 

melhorar a estabilidade (21)(69). As NLS e os carreadores lipídicos 

nanoestruturados (CLN) foram desenvolvidos como alternativa para outros 

carreadores coloidais. Projetados com o objetivo de superar os aspectos limitantes 

dos lipossomas e das nanoemulsões lipídicas, essas nanoestruturas podem ser 

preparadas sem solvente orgânico, possuem alta estabilidade e são facilmente 

produzidas em larga escala (70)(71)(72). As NLS são formadas por lipídios sólidos à 

temperatura ambiente e corporal, surfactantes para emulsificação e água. 

Geralmente, os lipídios utilizados na produção dos NLS são triglicerídeos e ceras 

(73)(74). Um dos lipídios que pode ser utilizado na preparação de NLS é o miristato 

de miristila. Este monoéster de cadeia reta apresenta ponto de fusão em 39oC, o que 

permite a preparação de NLS a temperaturas mais baixas. Além disso, este lipídio já 

foi utilizado na preparação de NLS contendo dibucaína com reduzido diâmetro e 
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índice de polidispersão e não apresentou citotoxicidade para as células 3T3 e 

HaCaT, indicando, desta forma, ser um lipídio interessante para a produção de NLS 

(75). Além do lipídio sólido para a preparação das NLS é necessário a utilização de 

estabilizantes que irão garantir a estabilidade das nanopartículas produzidas. Vários 

tensoativos podem ser utilizados na produção de NLS como, por exemplo, 

polissorbatos, manooleato de sorbitano, poloxamer etc (73). Os estabilizantes não-

iônicos como o Pluronic® F68 e F127, são utilizados como estabilizantes das NLS 

devido a baixa toxicidade, por serem aprovados pelo FDA tanto para uso oral como 

parenteral e tópico e por fornecer às partículas estabilidade estérica e elétrica (76). 

As NLS são biodegradáveis e podem ser estocadas por pelo menos um ano. 

As técnicas de preparação utilizadas incluem a emulsão a quente, emulsificação e 

evaporação de solvente, difusão de solvente, spray-drying e homogeneização à alta 

pressão (73)(77). 

Os CLN surgiram no final dos anos 90, depois das NLS, com o intuito de tornar 

o processo de encapsulamento mais eficiente e diminuir a expulsão do ativo durante 

a estocagem, o que comumente ocorria com as NLS. Há três diferentes modelos de 

CLN. O primeiro, chamado de “CLN imperfeito” (Figura 2A), é formado por uma 

mistura de glicerídeos compostos por diferentes ácidos graxos, o que gera 

imperfeições no cristal. Consequentemente, a eficiência de encapsulamento é 

aumentada devido ao maior espaço formado para acomodar o ativo. O “CLN amorfo” 

(Figura 2B), que consiste em uma mistura de lipídios sólidos com lipídios líquidos 

(óleo), gera partículas em um estado sólido amorfo e evita a expulsão do ativo 

durante a estocagem, aumentando a eficiência de encapsulação de moléculas 

lipofílicas. Já o terceiro modelo, chamado de “múltiplo CLN” (Figura 2C), é uma 

dispersão de óleo em lipídio sólido. Nesse caso, a solubilidade das moléculas de 

óleo no lipídio sólido é excedida, o que leva à separação de fase e formação de 

nanocompartimentos de óleo no interior da matriz lipídica sólida (78)(79). Diversos 

óleos podem ser utilizados na produção dos CLN amorfo ou múltiplo como, por 

exemplo, óleo de coco, óleo de argan, óleo de soja etc. Um óleo interessante, devido 

as suas propriedades biológicas, que pode ser utilizado na produção dos CLN é a 

oleorresina de Copaifera duckei. 
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Figura 2: Esquematização estrutural dos carreadores lipídicos nanoestruturados 
(CLN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      A) CLN imperfeito; B) CLN amorfo; C) múltiplo CLN. 

 

Pesquisas têm sido conduzidas com o intuito de avaliar as NLS e CLN quanto 

às suas propriedades, efeitos e eficiência em encapsular quimioterápicos e tratar de 

forma seletiva diversos tipos de neoplasias, inclusive o CB. Battaglia e 

colaboradores (80) demonstraram, em modelo in vitro e in vivo de tumores 

mamários, um maior acúmulo do metotrexato encapsulado em NLS no tumor e maior 

eficácia da terapia.  Xu e colaboradores (81) avaliaram a atividade do antineoplásico 

docetaxel carreado por NLS funcionalizadas ou não com galactose frente a 

carcinomas hepatocelular humano. A citotoxicidade dessas nanopartículas frente à 

linhagem BEL7402 foi superior ao Taxotere® e às partículas não funcionalizadas.  

No estudo in vivo, em modelo murino de hepatocarcinoma, houve maior eficácia 

antitumoral com baixa toxicidade sistêmica em comparação com o Taxotere® e 

partículas não funcionalizadas. Andrade e colaboradores (82) ao avaliarem a 

penetração cutânea, in vitro, dos fármacos clobetasol e tacrolimus (utilizados no 

tratamento de lúpus eritematoso discóide), encapsulados em carreadores lipídicos 

nanoestruturados, notaram que os CLN aumentaram significativamente a retenção 

cutânea dos fármacos no estrato córneo e na pele remanescente. Nos estudos de 

permeação cutânea do antineoplásico paclitaxel foi verificado que o encapsulamento 

do fármaco nos CLN aumentou aproximadamente 3 vezes sua quantidade no estrato 

córneo quando comparado com sua administração na forma não encapsulada. 
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Houve também um aumento de 1,5 vezes da quantidade de paclitaxel no estrato 

córneo em relação à aplicação tópica de outras partículas lipídicas (83).  

Pesquisas recentes têm obtido resultados promissores com o encapsulamento 

de CM em NLS. Kakkar e colaboradores (84) verificaram que houve liberação 

sustentada por até 7 dias da CM encapsulada em NLS, sendo que em estudo 

farmacocinético in vivo desse sistema houve um aumento significativo da 

biodisponibilidade após administração oral em todas as doses testadas quando 

comparada com a CM livre. Em outro estudo, NLS-CM revestida com transferrina, 

melhorou a fotoestabilidade da substância, assim como sua atividade 

anticancerígena frente à linhagem de câncer de mama MCF-7. Também houve 

considerável melhora no uptake celular comparado com a CM livre e com o NLS-CM 

não revestido (85). Oliveira e colaboradores (86) avaliaram o potencial citotóxico in 

vitro de nanopartículas de sílica contendo CM revestidas com folato em células de 

câncer de próstata. As nanopartículas foram significativamente citotóxicas às células 

tumorais, enquanto que células normais foram bem menos afetadas. Jourghanian e 

colaboradores (87) compararam a atividade antimicrobiana do sistema NLS-CM com 

a mesma concentração de CM livre, usando E. coli e S. aureus. Observaram que a 

atividade antimicrobiana de NLS-CM reduziu consideravelmente a concentração 

inibitória mínima (CIM) e a concentração bactericida mínima (CBM). Chen e 

colaboradores (88) prepararam CLN contendo CM para o tratamento do câncer 

cerebral e avaliaram a citotoxicidade do sistema CLN-CM tanto in vitro quanto in 

vivo. CLN-CM melhorou o efeito alvo da CM para o tumor cerebral, aumentando sua 

eficiência inibitória de 19,5% para 82,3%. Outros estudos têm obtido resultados 

promissores com o encapsulamento do extrato. Uma formulação tópica contendo 

NLS encapsulando os curcuminóides apresentou boa espalhabilidade e estabilidade, 

sendo que as nanopartículas foram capazes de impedir a permeação e penetração 

do composto na derme e epiderme por longo período em estudo ex vivo (89). Nayak 

e colaboradores (90) prepararam carreadores lipídicos nanoestruturados 

encapsulando os curcuminóides para tratamento antimalárico in vivo, e observaram 

que os mesmos encapsulados apresentaram duas vezes mais potencial antimalárico 

quando comparados com os curcuminóides livres. 

Como pode ser observado, diversos estudos apontam para o potencial 

antitumoral da curcumina e do extrato encapsulados em NLS e CLN e indicam que o 

encapsulamento dos mesmos nestes sistemas nanoestruturados pode aumentar sua 
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eficácia. Contudo, não há trabalhos disponíveis utilizando CLN como carreador para 

liberação intravesical desses curcuminóides no tratamento do câncer de bexiga. 

Nesse sentido, o presente trabalho visa explorar o potencial antitumoral do extrato 

frente a células de câncer de bexiga, uma vez que os curcuminóides que o compõe 

possuem interessantes propriedades biológicas já comprovadas. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Preparo e caracterização de carreadores lipídicos nanoestruturados contendo 

oleorresina de Copaífera duckei encapsulando o extrato de Curcuma longa, e 

avaliação da citotoxicidade deste sistema em células de câncer de bexiga, visando 

investigar o potencial biológico do oleorresina e do extrato para futuro tratamento de 

câncer de bexiga pela via intravesical. 

 

2.2 Específicos 

➢ Utilizar o planejamento experimental como ferramenta para estudar as 

influências de variáveis independentes nas propriedades físicas dos 

carreadores; 

➢ Preparar os carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) com e sem O-Cd 

(CLN imperfeito) pelo método de emulsão à quente e sonicação; 

➢ Encapsular o ECL nos CLN e avaliar a quantidade máxima do extrato que 

pode ser encapsulada nos mesmos; 

➢ Caracterizar os CLN e CLNimp com e sem ECL quanto ao diâmetro, índice de 

polidispersão e potencial zeta por espalhamento de luz dinâmico (DLS); 

➢ Avaliar a estabilidade ao longo do tempo dos CLN armazenados à 4oC; 

➢ Avaliar a eficiência de encapsulação do ECL e a capacidade de 

encapsulação; 

➢ Caracterizar as partículas por análise de rastreamento de nanopartículas 

(NTA); 

➢ Caracterizar as partículas por microscopia de força atômica (AFM); 

➢ Caracterizar as partículas por calorimetria exploratória diferencial (DSC); 

➢ Avaliar a citotoxicidade in vitro em células de câncer de bexiga (RT4) do O-Cd 

livre e do ECL livre e encapsulado nos carreadores preparados, utilizando o 
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6. CONCLUSÕES 

 

• Os resultados obtidos permitem concluir que o planejamento fatorial 

elaborado neste estudo foi de grande relevância uma vez que permitiu investigar a 

influência de fatores nas propriedades físico-químicas dos carreadores e por fim, 

escolher a formulação mais adequada para os objetivos propostos (menor diâmetro, 

baixo PdI e perfil de distribuição de diâmetro monomodal). Dessa forma, foi possível 

obter carreadores lipídicos nanoestruturados para o encapsulamento de ECL com 

propriedades físico-químicas interessantes para futura terapia do câncer de bexiga. 

 

• Os carreadores preparados apresentaram diâmetro médio próximo de 200 

nm, baixo índice de polidispersão (<0,3), potencial zeta negativo, formato esférico e 

superfície lisa. Os carreadores foram estáveis durante todo o período de tempo 

estudado quando armazenados em geladeira (4 oC). A análise em NTA permitiu 

conhecer as concentrações das partículas nas dispersões, sendo de suma 

importância para os estudos de citotoxicidade. A presença do O-Cd no carreador 

trouxe característica amorfa à matriz lipídica, uma vez que os CLN apresentaram 

índice de recristalização de 56,69%.  

 

• O encapsulamento do ECL não alterou de forma significativa as propriedades 

físico-químicas dos carreadores. A eficiência de encapsulação dos carreadores foi 

de aproximadamente 70%. Já a capacidade de encapsulação dos CLN-ECL e CLN 

imp-ECL foi de 0,6% e 1%, respectivamente.  

 

• O carreador contendo O-Cd com ou sem ECL apresentou potencial citotóxico 

frente à linhagem de células de câncer de bexiga (RT4), sendo que o efeito do O-Cd 

prevaleceu mesmo com a presença do ECL. O O-Cd livre não foi tóxico às células. O 

carreador imperfeito não apresentou citotoxicidade, porém apresentou toxicidade 

considerável ao encapsular o ECL. O ECL livre foi tóxico às células. 

 

• Os carreadores com ECL foram altamente internalizados pelas células RT4, o 

que pôde ser notado devido à forte intensidade de fluorescência verde dos 

curcuminóides do extrato. As células que internalizaram os CLN-ECL apresentaram 
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fragmentações no núcleo, indicando morte por apoptose. Já o uptake celular do ECL 

livre não foi favorável. 

  

• Todos os efeitos biológicos demonstrados pelos CLN, CLN-ECL e CLNimp-

ECL aliados as suas propriedades físico-químicas, os tornam sistemas promissores 

para futura terapia do câncer de bexiga.  
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