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RESUMO  

 

Sistemas de liberação apresentam grande potencial para a administração controlada de agentes antineoplásicos, uma 

vez que possibilita que o seu perfil de concentração se mantenha constante dentro da faixa terapêutica e minimize 

efeitos colaterais adversos, quando comparado aos métodos convencionais de administração. Além disso, esses 

sistemas vêm se mostrando particularmente interessantes e inovadores para aplicações em terapia de câncer de pele 

a partir da liberação do agente ativo no próprio tecido alvo ou, até mesmo através dele.  A liberação de agentes 

terapêuticos, a partir da pele para o tecido subepidérmico, pode ser feita através dos folículos capilares com suas 

glândulas sebáceas associadas, dos ductos sudoríparos, ou ainda do estrato córneo contínuo intracelularmente 

através ou ao redor de corneócitos, e entre esses apêndices. Para essa finalidade, a literatura tem relatado o uso de 

lipossomas, vesículas deformáveis (transferssomas), vesículas contendo promotores de permeação (niossomas, 

etossomas, transetossomas), nanopartículas lipídicas como a albumina, biopolímeros como a quitosana além de 

dendrímeros, micro e nanoemulsões. Com base nessas primícias, um estudo sistemático de revisão contextualizado 

em áreas de atuação do projeto pode não só elucidar a importância de delimitação da questão de revisão, de seleção 

adequada da base de dados bibliográficos, de uso adequado das terminologias, de seleção dos documentos que 

integrarão a pesquisa e aspectos relacionados à composição da equipe de pesquisa, bem como estimular o interesse 

de pesquisadores e alunos ao desenvolvimento de revisões, já que esta modalidade de pesquisa científica vem 

ganhando reconhecimento e significância em diferentes cenários científicos por seu elevado nível de evidência.   

 

Palavras-chave: Sistemas de liberação; biomateriais; câncer de pele; revisão sistemática. 

 
ABSTRAC 

Delivery systems have great potential for the controlled administration of antineoplastic agents, since it 

allows their concentration profile to remain constant within the therapeutic range and minimize adverse 

side effects, when compared to conventional methods of administration. Furthermore, these systems have 

proved to be particularly interesting and innovative for applications in skin cancer therapy from the 

release of the active agent into the target tissue itself or even through it. The release of therapeutic agents 

from the skin to the sub-epidermal tissue may be through hair follicles with their associated sebaceous 

glands, sweat ducts, or the stratum corneum continuous intracellularly through or around corneocytes, and 

between these appendages.  For this purpose, the literature has reported the use of liposomes, deformable 
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vesicles (transfersomes), vesicles containing permeation promoters (niosomes, ethosomes, 

transetosomes), lipid nanoparticles such as albumin, biopolymers such as chitosan, in addition to 

dendrimers, micro and nanoemulsions. From this point of view on, a systematic review study 

contextualized in the project's areas of activity can not only elucidate the importance of delimiting the 

review issue, adequate selection of the bibliographic database and use of terminology, selection of 

documents that will integrate research and aspects related to the composition of the research team, as well 

as stimulate the interest of researchers and students in the development of reviews, since this type of 

scientific research has been gaining recognition and significance in different scientific scenarios due to its 

high level of evidence. 

 Keywords: Release systems; biomaterials; skin cancer; systematic review. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O desenvolvimento de sistemas de liberação inovadores e sustentáveis de natureza 

lipídica vem se destacando, não só pela eficiência terapêutica de agentes antineoplásicos 

potentes, mas também pela habilidade de controlar a liberação e direcionamento do princípio 

ativo, reduzir doses tóxicas e efeitos colaterais, que são fundamentais para a obtenção de altas 

concentrações de fármaco no local que receberá o tratamento (AL SAWAFTAH et al, 2021; 

TRAN; TRAN, 2019; VIGATA et al, 2020). Aliado ao fato de serem capazes de encapsular 

agentes hidrofílicos e hidrofóbicos (Li; Li; ZHAO, 2020), esses sistemas são biocompatíveis e 

podem interagir mais intimamente e com maior eficiência com as células e tecidos-alvo do 

organismo sem, no entanto gerar reações antigênicas ou pirogênicas e proporcionar redução da 

toxicidade inerente à substância ativa. Além disso, são versáteis e facilmente preparados a 

diferentes composições, visando obter formulações mais eficientes para inibir a liberação rápida 

do agente e direcioná-lo de forma seletiva para as células-alvo (APOLINÁRIO et al, 2020; 

BIZERRA; SILVA, 2016; COSTA; SILVA, 2017). 

Esses sistemas vêm também se mostrando particularmente interessantes para aplicações 

em terapia de câncer de pele (KRISHNAN; MITRAGOTRI, 2020; MADAMSETTY et al, 2019; 

PADYA et al, 2020; RIZWANULLAH et al, 2021) a partir da liberação do agente ativo no 

próprio tecido alvo ou, até mesmo através dele.  A liberação de agentes terapêuticos, a partir da 

pele para o tecido subepidérmico, pode ser feita através dos folículos capilares com suas 

glândulas sebáceas associadas, dos ductos sudoríparos, ou ainda do estrato córneo contínuo 

intracelularmente através ou ao redor de corneócitos, e entre esses apêndices (APOLINÁRIO et 

al, 2020). Para essa finalidade, a literatura tem relatado o uso de lipossomas (LALOTRA et al, 



2020; MIRZAVI et al, 2021;  PADYA et al, 2020; PINHO et al, 2019; REYES et al, 2020;) 

vesículas deformáveis como transferssomas e promotores de permeação como niossomas e 

etossomas (SANTOS et al, 2021; LALOTRA et al, 2020; RAMANUNNY et al, 2020), 

nanopartículas lipídicas (LALOTRA et al, 2020; PADYA et al, 2020; RAMANUNNY et al, 

2020), biopolímeros (LALOTRA et al, 2020; ROY et al, 2020), além de dendrímeros (PADYA 

et al, 2020; RAMANUNNY et al, 2020) e nanoemulsões ( LALOTRA et al, 2020; 

RAMANUNNY et al, 2020) . 

 O desenvolvimento de um estudo sistemático de revisão pode ser uma estratégia de busca 

capaz de analisar, levantar questões e examinar de forma detalhada e crítica um conjunto de 

trabalhos científicos abrangendo temas específicos contextualizados nas principais 

características, propriedades, aplicações, potencialidades e limitações (GALVÃO; RICARTE, 

2020) de sistemas de liberação inovadores desenvolvidos nos últimos cinco anos, bem como os 

mecanismos que influenciam diretamente a cinética de liberação de diferentes agentes 

antineoplásicos para terapia de câncer de pele (PADYA et al, 2020; PROW; YAMADA, 2020;). 

Dentro desta perspectiva, este projeto de pesquisa teve como principal objetivo, o 

desenvolvimento de um estudo de revisão sistemática capaz de analisar, levantar questões e 

examinar de forma detalhada e crítica um conjunto de trabalhos científicos abrangendo temas 

específicos, contextualizados nas principais características, propriedades, aplicações, 

potencialidades e limitações de sistemas de liberação inovadores desenvolvidos nos últimos 

cinco anos (2018-2022), bem como os mecanismos que influenciam diretamente a cinética de 

liberação de diferentes agentes antineoplásicos para terapia de câncer de pele. Para isso, foi 

realizada uma seleção das bases de dados bibliográficos para consulta e coleta de material bem 

como a elaboração de estratégias para busca avançada, a seleção de textos e sistematização das 

informações de interesse para divulgação sob a forma de um artigo de revisão sistemática. 

 

METODOLOGIA 

 

As atividades propostas foram realizadas com base nas etapas descritas por Nakagawa et 

al., 2017. 

 

1. Planejamento do protocolo da revisão  sistemática 

 

O principal objetivo do protocolo de revisão consistiu em se responder à questão: "Quais 

são os sistemas de liberação inovadores para a terapia de câncer de pele?". Para isso, foram 



definidos os critérios de elegibilidade e bases de dados pesquisadas bem como a definição da 

estratégia de busca, processo de triagem e seleção das fontes de literatura para extração e análise 

de dados de interesse (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; NAKAGAWA et al, 2017). 

O processo de avaliação da elegibilidade passou por uma etapa de triagem de fontes da 

literatura, como artigos e patentes, a partir da leitura de título e resumo (quando disponível), 

seguida da seleção dos estudos de interesse para leitura do manuscrito em forma de texto 

completo. 

Para a definição da estratégia de busca, foram utilizados estudos escritos em inglês e 

português, que poderam ser acessados a partir de diferentes bases de dados do Portal de 

Periódicos CAPES, SciELO,  Cochrane Library, Medline Ovid, PubMed, Embase e CINAHL.   

Palavras- chave como "skin cancer", "skin tumors", "melanoma", "drug delivery" e 

"drug delivery systems" foram utilizados para a criação de string de busca (GALVÃO; 

RICARTE, 2020).  

Os critérios de exclusão e inclusão foram baseados simplesmente no que concerne a 

questão de pesquisa e data de publicação (2018-2022), sem levar em consideração outros tipos 

de critérios como autor e fonte do estudo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; NAKAGAWA et 

al, 2017). 

 

2. Desenvolvimento (condução) do estudo da revisão sistemática 

 

A estratégia de busca definida foi utilizada para analisar, levantar questões e examinar de 

forma detalhada e crítica um conjunto de trabalhos científicos a partir da: (a) identificação inicial 

dos estudos primários a fim de documentar o máximo de informações possíveis; (b) avaliação 

dos estudos para selecionar aqueles que eram compatíveis com base nos critérios de seleção e 

qualidade do protocolo definido; e (c) revisão da seleção para garantir de que estudos relevantes 

não foram eliminados da lista previamente selecionada e avaliada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2012; NAKAGAWA, et al, 2017). 

A extração de dados disponibilizou informações sobre os estudos selecionados 

abrangendo temas específicos contextualizados nas principais características, propriedades, 

aplicações, potencialidades e limitações de sistemas de liberação inovadores desenvolvidos nos 

últimos cinco anos (2018-2022), bem como os mecanismos que influenciavam diretamente a 

cinética de liberação de diferentes agentes antineoplásicos para terapia de câncer de pele. Além 

disso, as razões de inclusão e exclusão de estudos previamente avaliados, bem como 



divergências sobre informações extraídas entre os revisores foram também reportadas na 

elaboração da revisão (NAKAGAWA et al, 2017). 

Por fim, a etapa de sintetização dos dados extraídos foi realizada por meio de análise 

comparativa qualitativa (DAVIS et al. 2006; DIXON-WOODS et al, 2005). 

  

3. Análise dos resultados 

  

Os dados extraídos foram analisados com relação a cada questão de pesquisa levantada 

para sumarização dos resultados, sob a configuração de tabelas, plotagens ou cálculos 

estatísticos, além de outras possibilidades (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; NAKAGAWA, et 

al, 2017). 

Em seguida, foi feita uma avaliação dos resultados relatados para verificação de possíveis 

inconsistências, ambiguidades e limitações (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; NAKAGAWA et 

al, 2017). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A pesquisa inicial identificou 145 trabalhos com a combinação das palavras-chave 

descritas na busca dos artigos. Após a remoção dos trabalhos duplicados, a leitura dos trabalhos 

selecionados foi realizada, sendo incluídos 21 trabalhos fornecendo dados para esta revisão 

(Tabela 1).  

 

Lipossomas 

 

Novas técnicas e recursos para a entrega de fármacos de maneira controlada e localizada 

estão sendo desenvolvidas ao passar dos anos, porém sistemas que utilizam lipossomas ainda 

continuam sendo os mais populares. Estas vesículas são escolhidas devido ao seu baixo custo 

para fabricação, sendo muito econômicas; por possuírem um alto potencial para funcionalização 

e modificação e também pela sua legalidade em usos clínicos (KAUR; KESHARWANI, 2020). 

Devido a sua estrutura, os lipossomos podem variar sua composição de muitas maneiras 

diferentes, permitindo que eles sejam carregados com uma alta variedade de drogas, sejam elas 

hidrofílicas, hidrofóbicas ou anfifílicas. Decorrente a isso, há também diversos modos de preparo 

dessas vesículas, sendo os mais comuns a hidratação de filme lipídico (dispersão mecânica) 

https://www-webofscience.ez42.periodicos.capes.gov.br/wos/author/record/48784691
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(KAUR; BORGHETI-CARDOSO et al., 2020; KESHARWANI, 2020) e a injeção de etanol 

(dispersão solvente). 

 

Tabela 1 - Sistemas de liberação para diferentes terapias de câncer reportados nos últimos cinco anos 

(2018-2022). 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



Um estudo recente relatado por Marwah et al. (2020) revelou que   uma formulação de 

lipossoma deformável, cujas propriedades eram determinadas pelo surfactante Tween 20, para a 

liberação de epigalocatequina galatina (EGCG), um composto com propriedades antineoplásicas, 

apresentou uma significativa redução no índice de deformabilidade do lipossoma à medida que a 

carga de Tween 20 aumentava de 0 a 10% p/p, indicando um aumento na elasticidade. Além 

disso, lipossomas deformáveis carregados com DilC foram localizados intracelularmente dentro 

de fibroblastos dérmicos humanos e células de queratinócitos dentro de 2 h. Assim, ficou 

evidente que estes sistemas podem auxiliar na penetração do fármaco nas células dérmicas e 

serem úteis no desenvolvimento de uma formulação de liberação controlada. 

Um sistema lipossômico de co-carregamento inédito a base de                                

TRAIL-[Lip-PTX] 
C18-TR 

foi desenvolvido com sucesso para a liberação sequencial e direcionada 

em sítios-alvo de tumor de melanoma. Moléculas de TRAIL carregadas positivamente foram 

ligadas à superfície de lipossomas encapsulados em PTX carregados negativamente a pH 7,4. O 

peptídeo C18-TR foi então inserido para funções duplas. Em primeiro lugar, a afinidade 

de ligação de seus receptores específicos de integrina αvβ3 conseguiu suportar o direcionamento 

de melanoma, pois esses receptores são altamente expressos em células tumorais de 

melanoma. Em segundo lugar, dentro do microambiente tumoral , a carga superficial de TRAIL-

[Lip-PTX] 
C18-TR 

tornou-se positiva com a ajuda do peptídeo C18-TR, desencadeando assim a 

liberação de TRAIL e aumento da internalização do lipossoma carregado de PTX 

restante. Enquanto o TRAIL se liga ao receptor de morte na membrana celular e estimula a via 

de apoptose exógena, o PTX pode simultaneamente elevar os níveis de expressão de DR4 e DR5, 

bem como simular a via de apoptose e necrose endógena. Essa cooperação entre a ativação da 

apoptose por TRAIL e a sensibilização da apoptose por PTX melhorou significativamente o 

efeito de supressão tumoral. Como o TRAIL-[Lip-PTX] 
C18-TR

 pode evitar danos aos tecidos 

normais devido ao seu direcionamento ativo específico do tumor, o nível de toxicidade in vitro é 

baixa. Portanto, este sistema de entrega tem grande potencial na terapia do melanoma. Essa 

estratégia de entrega dupla também pode ser usada em outra combinação de biomacromoléculas 

e drogas que requerem entrega de alvo. (HUANG et al., 2020). 

O carcinoma de células escamosas (CEC) é um tumor maligno no qual a 

superexpressão do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) está associada a mau 

prognóstico e malignidade. Para o tratamento do SCC, o cetuximab , um anticorpo anti-EGFR, é 

administrado em combinação com um fármaco quimioterapêutico para melhorar a eficácia. Um 

tipo de imunolipossoma direcionado ao EGFR carregado com 5-fluorouracil (5-FU) foi 

desenvolvido para permitir a co-administração do anticorpo e do agente quimioterápico, seguido 
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de liberação seletiva às células SCC. Aplicação tópica da iontoforese  e injeções subcutâneas dos 

imunolipossomas carregados com 5-FU foram empregados em um xenoenxerto  de SCC para 

avaliar a influência da via de administração na eficácia terapêutica. A absorção celular de 

imunolipossomas de cetuximab por células SCC positivas para EGFR in vitro foi cerca de 3,5 

vezes maior do que a absorção de lipossomas de controle. Estudos de penetração na pele 

mostraram também que a iontoforese de imunolipossomas dobrou a penetração de 5-FU na 

epiderme viável em comparação com o mesmo tratamento com lipossomas de controle. A 

injeção subcutânea de imunolipossomas in vivo reduziu o volume tumoral em mais de 60% em 

comparação com o controle negativo, e de aproximadamente 50% em comparação com a solução 

de 5-FU e os tratamentos de lipossomas de controle. Curiosamente, a administração tópica via 

iontoforese, melhorou a redução do tumor em quase duas vezes em comparação com a 

administração subcutânea de solução de 5-FU e lipossomas de controle, mas foi igualmente 

eficaz para o tratamento com imunolipossomas. No entanto, a análise histológica mostrou que a 

iontoforese de imunolipossomas foi mais eficaz do que a injeção subcutânea na redução da 

proliferação celular, resultando em células com características menos agressivas. Em conclusão, 

a administração tópica de imunolipossomas contendo 5-FU por iontoforese é uma estratégia 

promissora para o tratamento do CEC. (PETRILLI et al., 2018) 

Veigas (2022) também desenvolveu um carreador lipídico nanoestruturado (CLN) 

contendo 5-Fluororuracil (5-FU) e pool de siRNAs (siRNA Gli-1, siRNA EGFR e siRNA Bcl-2) 

de modo a atuar em diferentes vias do câncer de pele. O CLN foi desenvolvido em 

homogeneizador de alta pressão e otimizado por planejamento experimental.   A liberação de 5-

FU deu-se pela cinética de Higuchi, liberando cerca de 60 a 80% de 5-FU em 8 horas de forma 

sustentada. Estudos cutâneos in vitro e ex vivo indicaram que o 5-FU ficou retido 

majoritariamente na epiderme. Além disso, o fármaco não causou danos teciduais, além de reduz 

a descamação do estrato córneo. Estudos celulares (2D e esferoides 3D) indicaram que o sistema 

em si é pouco tóxico, porém quando associado aos agentes ativos reduz significantemente a 

viabilidade celular. O CLN multifuncional contendo 5-FU + pool siRNA foi eficiente em conter 

a migração das linhagens bem como em conter a invasividade da linhagem 1205Lu. A 

combinação CLN 5-FU + siRNA Bcl-2, avaliada in vivo em modelo de xenotransplante da 

linhagem A431, apresentou habilidade em suprimir o crescimento tumoral com infiltração 

inflamatória controlada, sinalizar apoptose tumoral eficaz e negatividade para remodelação da 

matriz extracelular. 

Vemurafenibe é um medicamento quimioterápico recentemente aprovado pelo FDA para 

o tratamento de melanoma. Como o fármaco geralmente é administrado por via oral, a via de 
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administração causa prontamente danos aos principais órgãos com eficácia antitumoral e 

biodisponibilidade limitadas. Visando minimizar tais efeitos, ZOU et al.(2018) desenvolveram 

um tipo lipossoma modificado com o lipídeo TD para facilitar a liberação 

de vemurafenibe através da pele para o tratamento de melanoma subcutâneo. O fármaco foi 

encapsulado nos nanocarreadores que apresentaram tamanho nanométrico e forma cúbica, 

elevada eficiência de carregamento (> 95%), alta estabilidade e  boa 

biocompatibilidade . Experimentos in vitro confirmaram que os lipossomas apresentaram boa 

captação celular, baixa citoxicidade, inibição seletiva de células A375 pelo vemurafenibe e 

capacidade de permeação. Estudos in vivo também  revelarem que estes sistemas apresentavam 

capacidade antitumoral eficaz via administraçãoatravés da pele, quando comparada  por via oral 

e intravenosa. Após a administração tópica, os danos ao fígado, rim e pulmão foram 

insignificantes e a eficácia antitumoral foi aumentada. Além disso, a modificação do peptídeo 

TD nos lipossomas aumentou significativamente a distribuição transdérmica de vemurafenibe. O 

trabalho não só apresenta uma alternativa para a administração e liberação de vemurafenibe, mas 

também fornece uma abordagem para melhorar a entrega transdérmica de lipossomas 

modificados.  

A combinação de quercetina e resveratrol oferece ações sinérgicas e supera as outras 

deficiências do uso de fármacos em tratamento do câncer de pele por meio do direcionamento de 

diferentes vias moleculares (IMRAN et al., 2020). A utilização desses dois fármacos estão, no 

entanto, associada à baixa deposição na pele após administração oral, o que levou ao 

desenvolvimento de nanopartículas lipídicas de uso tópico carregadas com estes dois fármacos 

para o tratamento do câncer de pele. A formulação preparada foi otimizada em termos de 

tamanho de partícula, potencial Zeta e eficiência de aprisionamento através do uso de design 

rotativo composto central. A dispersão das nanopartículas foi convertida em gel para melhorar a 

aplicabilidade tópica. A adequação do gel preparado foi avaliada através de teste de irritação da 

pele e estudos de permeabilidade. A maior deposição das drogas na camada epidérmica foi 

estabelecida através de estudos dermatocinéticos e estudos microscópicos confocais. A eficácia 

da combinação também foi avaliada em termos de citotoxicidade e potencial antimetastático na 

linhagem celular de câncer de pele A431. A formulação desenvolvida estabeleceu o papel tanto 

das drogas incorporadas quanto do sistema para o tratamento aprimorado do câncer de pele, mas 

sua aplicação clínica no tratamento do câncer de pele precisa de mais explorações. 
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Nanoparticulas  de ouro 

 

 5-Fluorouracil (5-FU) é um fármaco antitumoral que oferece uma ampla gama de 

propriedades terapêuticas contra o câncer de pele. Entretanto, seus efeitos colaterais associados à 

administração intravenosa requer a necessidade de um modo alternativo de ação. Uma das 

estratégias propostas para minimizar estes efeitos consiste na administração tópica diretamente 

no sítio de tratamento de carcinoma de pele. Safwat et al. (2018) investigaram o potencial de 

direcionamento do 5-FU no sítio tumoral, quando o fármaco estava incorporado no interior de 

nanopartículas de ouro, fucionalizadas em sua superfícies com uma estrutura de dupla camada de 

brometo de cetil trimetilamônio (CTAB) através de interações iônicas entre 5-FU e CTAB. Não 

foi observado a presença significativa de fármaco liberado em  meio básico (pH = 8), enquanto 

que um máximo de liberação foi relatado em meio ácido (pH = 3), decorrente de interações 

eletrostática atribuídas  ao tensoativo catiônico (CTAB). O sistema CTAB -nanopartículas de 

ouro-5-FU expressou uma notável penetração do fármaco através do córneo da camada da pele 

em compração à administração do 5-FU na forma livre, quando o ssitema foi incorporado em 

géis e bases de creme cujo grau de permeabilidade ex vivo foi avaliado na pele dorsal de 

camundongos portadores de tumor A431. A redução de células tumorais proliferativas validou o 

efeito anticancerígeno em células A431, que pode ser explicado como base em mecanismos 

hidrofóbicos e de ligação iônica presentes na pele. Os resultados indicaram 0 5-FU pode  ser 

administrado topicamente para câncer de pele de modo a minimizar os efeitos colaterais quando 

da sua administração de forma oral. 

 Singh et al.( 2018) sintetizaram um sistema nanoestruturado constituído de um 

fosfolipídio derivado da soja  e revestido com nanopartículas de ouro, na configuração de uma 

biomolécula com potencial para incorporar e liberar curcumina como um adjuvante in situ para 

terapia fototérmica.  O revestimento com nanopartículas de ouro permitiu que o sistema fosse 

capaz de absorver luz no infravermelho próximo (780 nm) para sua conversão em calor. O calor 

gerado desestabilizava o núcleo do fosfolipídeo de modo a favorecer a liberação de curcumina 

encapsulada. A eficácia da transdução fototérmica exibida por esses sistemas indicou que havia 

um aumento significativo de temperatura após a irradiação a laser causando danos celulares 

irreversíveis. O efeito fototérmico in vitro e a captação intracelular foram avaliados em linhagem 

celular de melanoma B16 F10. Os resultados indicaram a ocorrência de absorção 

significativamente melhorada quando comparados com a curcumina na forma livre. Um aumento 

no efeito citotóxico sobre a linhagem de melanoma foi observado em grupos tratados com os 

sistemas propostos após irradiação a laser devido à curcumina. Os autores enfim concluíram que 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813017332816?via%3Dihub#!


a curcumina pode encontrar potencial potencial in situcomo um agente adjuvante para terapia 

fototérmica de melanoma. 

  A síntese e aplicação de vários conjugados de nanopartículas de ouro com 

nisina, doxorrubicina e nisina-doxorrubicina foram investigados por Preet et al., (2019). Os 

resultados observados indicaram que foi possível controlar o tamanho e forma, bem como ajustar 

a estabilidade coloidal e química dos sistemas investigados. Além disso, o estudo também 

demonstrou claramente uma melhora no potencial antitumoral das nanopartículas de ouro 

conjugadas para câncer de pele in vivo tendo em vista que que a combinação dos vários agentes 

ativos utilizados atuaram por meio de diferentes mecanismos para a redução do desenvolvimento 

de células cancerígenas resistentes aos fármacos  

 Nanopartículas de ouro contendo Ginseng siberiano em sua superfície foram sintetizadas 

por Wu et al. (2019) com o objetivo de avaliar seu modo de ação em células de 

melanoma.  Estudos de citotoxicidade revelaram que estes sistemas eram efetivamente capazes 

de induzir redução na porcentagem em linhagens celulares de melanoma de murino. Além disso, 

a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS), que é a medida de referência utilizada para 

avaliar o mecanismo apoptótico, foi avaliada através da coloração de diacetato de 2'-7'-

diclorodihidrofluoresceína (H2DCFDA), que exibiu geração bem-sucedida de espécies reativas 

de oxigênio. Os autores também observaram um aumento na permeabilidade da membrana 

mitocondrial, quando as células foram submetidas ao corante rodamina 123 que revela a 

presença de proteínas ativadas envolvidas em eventos apoptóticos. Além disso, a análise da 

expressão gênica por reação em cadeia da polimerase quantitativa (q-PCR) revelou que havia um 

maior grau de resposta a genes pró-apoptóticos do que a anti-apoptóticos, devido à atividade 

mimética da BH3 presente na formulação das nanopartículas indicando uma abordagem 

econômica  e otimistas dos seus efeitos anticancerígenos.   

 

Nanopartículas poliméricas 

 

 Gazzi et al. (2020) desenvolveram um hidrogel à base de pectina contendo nanocápsula 

poliméricas carregadas com imiquimod (NCimiq) como uma nova estratégia para o tratamento 

do melanoma. Os resultados indicaram uma diminuição significativa na viabilidade celular após 

tratamento,  o que não foi observado em células tratadas com solução do fármaco livre.   Além 

disso, esses sistemas proporcionaram um maior efeito citotóxico do imiquimod em células SK-

MEL-28, maior adesividade e penetração mais profunda da droga na pele.  

https://www-sciencedirect.ez42.periodicos.capes.gov.br/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/doxorubicin
https://www-sciencedirect.ez42.periodicos.capes.gov.br/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/rhodamine-123
https://www-sciencedirect.ez42.periodicos.capes.gov.br/topics/materials-science/polymerase-chain-reaction
https://www-sciencedirect.ez42.periodicos.capes.gov.br/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/antiapoptotic
https://link.springer.com/article/10.1007/s13346-020-00805-5#auth-R__P_-Gazzi


Khan et al. (2022) realizaram um estudo de revisão a cerca dos principais sistemas 

nanoestruturados a base de polímeros direcionados à aplicações para tratamento de cancer. Um 

dos sistemas investigados se refere ao alginato de sódio, um polissacarídeo linear e aniônico que 

consiste em dois resíduos de ácido hexurônico ligados em 1,4, forma a casca hidrofílica de FCA 

NPs.  Este material tem sido amplamente utilizado para terapias de entrega de drogas contra o 

câncer devido à sua biocompatibilidade, baixa citotoxicidade e capacidade de auto-montagem 

em NPs sob condições leves. PNVP (poli(vinilpirrolidona) é um polímero hidrofílico aprovado 

pela FDA e tem uma boa eficiência para controlar a taxa de liberação de drogas pouco solúveis 

em água. PCL (poli(∊-caprolactona), também aprovado pela FDA, e possui alta hidrofobicidade , 

biocompatibilidade, biodegradabilidade, não toxicidade e é permeável a fármacos de baixo peso 

molecular. O poli (metacrilato de metila) (PMMA) é um polímero sintético com ampla aplicação 

em sistemas biológicos, por ser biocompatível e não tóxico. Sua característica mais importante é 

que pode torná-lo um promissor carreador de drogas, já que seu tempo de circulação na corrente 

sanguínea é aumentado. O PMMA é aprovado pela FDA para uso médico. A técnica de 

miniemulsão é adequada para a síntese desse polímero na forma de NPs ou nanocápsulas. Este 

sistema permite o encapsulamento de líquidos ou sólidos (hidrofílicos/hidrofóbicos) durante a 

formação da estrutura do polímero, podendo ser ajustado para diferentes formas de 

polimerização, tais como aniônica, catiônica, anel-abertura, radical, condensação e outras. A alta 

hidrofobicidade do α-terpineol limita sua aplicação direta, uma vez que foi encapsulado em 

nanopartículas poliméricas para melhor entrega. A quitosana é um polímero biocompatível, 

atóxico e biodegradável com aplicações farmacêuticas, e tem sido amplamente utilizado para 

preparação de nanopartículas. 

 

Etossomas 

 

 Etossomas são estruturas constituídas de bicamadas lipídicas compostas de fosfolipídios, 

água e altas concentrações de etanol, o que lhes confere notáveis propriedades de permeabilidade 

transdérmica para o transporte e liberação do agente ativo em sítios de camadas mais profundas 

da pele. Além disso, estes sistemas são altamente deformáveis, estáveis, biocompatíveis e 

eficientes para o encapsulamento de fármacos. Apesar dessas vantagens, existem algumas 

limitações relacionadas à sua instabilidade e liberação não direcionada e irritação da pele 

(LIMONGI et al., 2021). Diversos métodos de síntese podem ser utilizados para a obtenção de 

etossomas, o que permite uma maior diversidade em materiais constituintes e agentes ativos. 

https://www-webofscience.ez42.periodicos.capes.gov.br/wos/author/record/28927288


 Moolakkadath et al (2019) sintetizaram formulações otimizadas de etossomas binários de 

fisetina a partir do design Box-Behnken destinado à aplicação dérmica. Os resultaros indicaram 

que vesículas de tamanhos da ordem de 99 nm apresentaram elevada eficiência de 

encapsulamento e potencial antioxidante da fisetina. Imagens de microscopia confocal em pele 

de rato tratada com etossomas binários carregados com Rodamina B também revelaram uma 

melhor  habilidade de penetração (70 µm) em comparação com solução hidroalcoólica de 

Rodamina B (30 µm). O estudo dermatocinético, por sua vez, indicou que havia uma melhor 

penetração e comportamento de liberação sustentada do gel de etossomas binários em 

comparação com o gel convencional. Testes in vivo realizados em camundongos tratados com 

etossomas binários de fisetina apresentaram uma redução significativa na concentração de 

citocinas viz. TNF-α e IL-1α. Os estudos bioquímicos mostraram ainda que era observado uma 

redução na geração de radicais livres em camundongos tratados com etossomas binários com 

restauração de antioxidantes para desintoxicar os radicais livres gerados devido à exposição aos 

raios UV. O pré-tratamento com etossomas binários retardou o aparecimento do tumor e reduziu 

a extensão do dano sem evidência de câncer de pele como base nos estudos histopatológicos. 

Desta forma, esta pesquisa concluiu que o uso da fisetina como agente ativo incoprorada em 

etossomas binários pode ser uma estratégia ineressante e viável para a liberação de farmacos em 

sitios dérmicos para terapia de câncer de pele. 

  

Transfersomas  

 

 A administração tópica de fármacos oferece muitas vantagens para a quimioprevenção do 

câncer de pele, particularmente para o carvedilol (CHEN et al., 2020), que é um β-bloqueador 

altamente potente. A absorção sistêmica de carvedilol após administração oral pode resultar em 

distúrbios cardiovasculares, o que é indesejável como agente ativo para terapia de câncer de pele. 

Para redirecionar o carvedilol para a prevenção do câncer de pele, uma nova formulação tópica 

foi desenvolvida neste estudo para a liberação controlada de carvedilol diretamente à pele com o 

objetivo de aumentar a eficácia, mas mitigando os efeitos sistêmicos.  Dentre os trinta tipos de 

transfersomes carregados com carvedilol desenvolvidos e caracterizados em termos de tamanho 

de partícula, encapsulamento e potencial zeta, uma nova formulação (F18) foi selecionada por 

ser a única que apresentou tamanho de partícula pequeno com alta estabilidade. Estudos com 

células de difusão de Franz (permeação cutânea ex vivo) e pele de orelha de porco comprovaram 

que o F18 foi eficaz na penetração e deposição do carvedilol na pele, embora em velocidade 

mais lenta em comparação com a forma livre do carvedilol dissolvido em acetona. Estudos em 



um modelo de pele humana reconstituída em 3D confirmaram que o F18 tópico produziu efeitos 

fotoprotetores contra danos no DNA induzidos por UV, inflamação e apoptose. 

 

Microagulhas 

 

 A tecnologia envolvendo o desenvolvimento de microagulhas (MAs) para terapia de 

câncer de pele vem sendo amplamente reconhecida como eficaz no transporte de moléculas de 

fármacos e genes, tendo em vista sua habilidade para aumentar o transporte desses agentes ativos 

através da pele em comparação com métodos convencionais como a eletroporação e a 

iontoforese (ZHI et al., 2021). Como sistemas de liberação efetivos e minimamente invasivos, 

MAs podem atuar como microcateteres na pele, permitindo que o agente ativo contorne o estrato 

córneo (EC) e adentre a região tumoral. Seu tamanho pode variar entre 10 μm e 1000 μm, a fim 

de não causar nenhuma dor ou irritação na pele, pois receptores de dor não são estimulados nessa 

escala. Quando moléculas de ácidos nucleicos são encapsuladas em nanossistemas a base de 

polímeros, lipossomos e peptídeos penetrantes e possuir construir novos, que aparentemente 

parecem ser muito efetivos no tratamento de câncer de pele. Vários ácidos nucleicos como DNA 

plasmídeo (pDNA), siRNA (pequeno RNA interferente) e oligonucleotídeos já foram utilizados 

para preparar diferentes tipos de MA para diferentes estratégias de tratamento. Após inserir MAs 

contendo ácidos nucleicos, eles podem penetrar o EC e outras camadas protetivas, até se 

dissolverem e liberarem o agente gênico no tecido alvo. Suas vantagens são nítidas, visto que são 

seguras, indolores, e de fácil fabricação e simples utilização. Dois tipos de MAs (QINAN et al., 

2020; RUAN et al., 2018) serão discutidos com base em suas aplicações em diversos tipos de 

tratamentos de carcinomas de células basais, escamosas e de melanomas. 

   A combinação sinérgica de terapia genética e terapia fototérmica (PTT) tem sido 

amplamente investigada como uma estratégia promissora para o tratamento do câncer. Para 

fornecer genes e agentes fototérmicos simultaneamente e com precisão a um local do tumor, um 

sistema composto de  MAs co-carregado com DNA p53 e IR820 foi desenvolvido por um 

método de síntese em duas etapas. O ácido hialurônico (HA) foi escolhido como matriz e o DNA 

p53 e IR820 foram incorporados a MA principalmente nas pontas para melhorar a utilização e 

reduzir o desperdício. Este sistema poderia penetrar eficientemente o estrato da córnea, e 

degradar rapidamente para liberar o DNA p53 e IR820 no local de tratamento do tumor 

subcutâneo. Devido à eficácia fototérmica do IR820, a temperatura do local do tumor onde o 

sistema MA foi aplicado aumentou em 14,7 °C sob irradiação de infravermelha, resultando em 

excelentes efeitos antitumorais in vivo devido ao efeito sinérgico da terapia genética e do PTT. 



Consequentemente, o sistema DNA p53-IR820-MA pode ser uma estratégia sinérgica 

promissora para tratamentos tumorais subcutâneos (QINAN et al., 2020).     

 BRAF é o gene mais frequentemente mutado no melanoma cutâneo. A aplicação de 

siRNA BRAF (siBraf) para silenciar o gene BRAF é uma terapia de linha de vanguarda para o 

tramento de melanoma. No entanto, a liberação de siRNA macromolecular no local do tumor e a 

introdução de siRNA nas células tumorais permanecem como desafios. Sob esta perpectiva, 

Ruan e colegas (2018), desenvolveram um sistema de liberação de siBraf baseado em 

nanocomplexos de octaarginina (peptídeo) de penetração celular (R8) combinados com MA 

revestidas contendo R8/siBraf, para tratamento in situ de anti-melanoma. Os nanocomplexos 

R8/siBraf foram otimizados com base na internalização do siBraf por células A375. 

Experimentos in vitro com células A375 mostraram que R8/siBraf pode aumentar a transfecção 

de siBraf, silenciar o gene BRAF e inibir o crescimento de células tumorais, comparável à 

polietilenimina (PEI)/siBraf. As MAs revestidas com R8/siBraf foram capazes efetivamente 

entregar R8/siBraf no sítio da tramento. Experimentos  in vivo também demostraram que MAs 

revestidas com R8/siBraf puderam inibir significativamente o desenvolvimento de melanoma, 

induzir a apoptose de células tumorais e suprimir sua proliferação. O gene BRAF no tumor 

também foi significativamente silenciado in vivo. A liberação intradérmica de SiBraf através da 

combinação de nanocomplexos de MAs e R8 é uma abordagem promissora para o tratamento de 

melanoma de pele, que explorou as propriedades das MAs e do peptídeo R8 de penetração 

celular para garantir a eficácia de inibição de direcionamento em melanoma de pele. 

Dendrímeros 

 

 Xia  et al. (2019) adotaram uma estratégia racional de quimio-imunoterapia para tratar o 

melanoma altamente agressivo com base em uma nanoplataforma multifuncional recém-

desenvolvida,  integrando a eficácia terapêutica de imunoadjuvantes de citosina-fosfato-guanina 

(CpG ODNs)  para tratar melanoma metastático. Com o objetivo de fornecer ODNs DOX e CpG 

simultaneamente, o dendrímero catiônico de poliamidoamina (PAMAM com terminação amino) 

foi avaliado como um veículo promissor para se alcançar múltiplos efeitos anti-metastáticos.   

  

CONCLUSÃO  

  

 O avanço no desenvolvimento de sistemas de liberação nanoestruturados vem encontrado 

quando aplicação em terapias de câncer de pele, principalmente do tipo melanoma, que é o mais 



grave devido à alta possibilidade de provocar metástase. Embora o melanoma metastático possa 

ser tratado a partir de quimioterapia ou imunoterapia, estas estratégias apresentam diversas 

limitações no que concerne à baixa eficiência e biodisponibilidade, além de causarem intensos 

efeitos colaterais. Para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, é possível associar a essas 

terapias convencionais, a utilização de sistemas de liberação nanoestruturados capazes de 

atravessar barreiras do corpo humano e liberar o fármaco de modo progressivo e controlado, 

minimizando assim os efeitos adversos da terapia como toxicidade, longo período de liberação e 

incorporação do fármaco pelo sistema imune. Para que isso seja possível, estes nanossistemas 

devem apresentar tamanho e propriedades de superfície específicas para que sejam direcionados 

ao sítio-alvo do tratamento de maneira direcionada e segura. 

   Grande parte dos estudos desenvolvidos no período de 2018-2022 estão voltados à 

otimização de protocolos, rotas de síntese, combinação com biomoléculas, terapias fototérmicas 

e gênicas, e principalmente às preocupações com os possíveis efeitos tóxicos que esses 

nanossistemas podem ter em contato com o sistema biológico. As formulações existentes ou não 

no mercado estão ainda em fase de aprimoramento assim como as novas metodologias de 

análise. Porém ainda existe muito a se pesquisar e padronizar, principalmente no âmbito das 

análises toxicológicas para que novas regulamentações sejam implementadas. 
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