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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 

 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
Daniele Rubert Nogueira Librelotto 

1.2 CPF / Passaporte 
003.550.810-83 / FP036277 

1.2 Instituição  
UFSM 
 

1.3 Programa CAPES/ nº do Processo  
PDEE/ 88887.374254/2019-00 
 

1.5 Projeto: Estratégias farmacológicas e nutricionais para a 
promoção da saúde 
 

1.6 Coordenador Projeto 
Maria Rosa Chitolina 

1.7 Programa de Pós-Graduação:  
Ciências Farmacêuticas 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade (DSE ou PDEE) 
 
 Bolsa: PDEE___________________________ 
 
2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do 
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa) 

UFSM/ CCS/ Departamento de Farmácia Industrial/ Laboratório 
de Avaliação Biofarmacêutica e Controle de Qualidade de 
Medicamentos 

2.3 Período da Atividade 

2.3.1 Início 

01/11/2019 

2.3.2 Término 

30/04/2020 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento - 

3.2 Auxílio-instalação - 

3.3 Seguro-saúde - 

3.4 Adicional-localidade - 

3.5 Mensalidade R$ 24.600,00 

3.6 Auxílio-diário - 
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto) 
 
• Preparar nanopartículas (NPs), previamente desenvolvidas e caracterizadas por nosso grupo de pesquisa, 

contendo diferentes fármacos antitumorais (doxorrubicina, docetaxel ou paclitaxel), a partir do polímero 
poli(ácido lático-co-ácido glicólico) (PLGA), modificadas com um adjuvante anfifílico pH-sensível derivado do 
aminoácido lisina (77KS ou 77KL) e conjugadas com o biomarcador transferrina (Tf); 

• Determinar a atividade lítica pH-dependente das NPs utilizando o eritrócito como modelo de membrana 
endossomal; 

• Avaliar a segurança biológica das NPs através de estudos in vitro de hemocompatibilidade, empregando o 
ensaio de hemólise, bem como de citotoxicidade inespecífica, utilizando células de origem não-tumoral; 

• Avaliar o efeito corona proteica das proteínas do meio de cultura e do plasma quando em contato com as NPs; 
• Estudar, de modo comparativo, a atividade antitumoral das NPs conjugadas e não-conjugadas ao biomarcador 

transferrina, empregando modelos in vitro baseados em linhagens celulares tumorais sensíveis e resistentes e 
diferentes ensaios de viabilidade celular; 

• Identificar os mecanismos envolvidos na resposta citotóxica das NPs, e estabelecer os processos de interação 
com a estrutura celular; 

• Estudar a captação celular das NPs empregando o marcador fluorescente rodamina B ou o próprio fármaco 
(quando este for auto-fluorescente), e identificar as potenciais vias de internalização utilizando diferentes 
inibidores de rotas comuns de entrada na célula; 

• Promover ações de internacionalização no PPGCF através de atividades de colaboração e intercâmbio científico 
com as Professoras Maria Pilar Vinardell Martínez-Hidalgo e Montserrat Mitjans da Faculdade de Farmácia e 
Ciências da Alimentação da Universitat de Barcelona, Barcelona, Espanha. 
 

 

4.2 Atividades Realizadas: (listar atividades) 
 
• Preparo de nanopartículas contendo doxorrubicina a partir do polímero sintético poli(ácido lático-co-ácido 

glicólico) (PLGA-DOX-NPs), bem como realização de modificações em sua matriz polimérica, como a adição do 
tensoativo pH-dependente derivado de lisina, 77KS, e conjugação do biomarcador transferrina (Tf) à superfície, 
visando aumentar sua especificidade e interação com células tumorais (Tf-PLGA-DOX-NPs); 

• Determinação da atividade lítica pH-dependente das nanopartículas modificadas com o agente anfifílico 
biocompatível, 77KS (PLGA-DOX-NPs e Tf-PLGA-DOX-NPs), utilizando o eritrócito como modelo de membrana 
endossomal; 

• Avaliação da segurança biológica das nanopartículas (PLGA-DOX-NPs e Tf-PLGA-DOX-NPs); 
• Estudo da atividade antitumoral das nanopartículas (PLGA-DOX-NPs e Tf-PLGA-DOX-NPs) de forma comparativa 

com o fármaco não-encapsulado, utilizando modelos in vitro baseados em linhagens celulares tumorais e 
diferentes ensaios de viabilidade celular; 

• Estudo da atividade antitumoral in vitro das nanopartículas em uma linhagem celular tumoral resistente ao 
fármaco doxorrubicina (NCI/ADR-Res); 

• Estudo da taxa de captação celular das nanopartículas por citometria de fluxo e por microscopia de 
fluorescência; 

• Estudos por citometria de fluxo para identificar os mecanismos envolvidos na atividade antitumoral das 
nanopartículas conjugadas com transferrina em comparação ao fármaco livre e às formulações não-conjugadas 
ao biomarcador: apoptose, ciclo celular e geração de espécies reativas de oxigênio; 

• Estudos preliminares para a obtenção de NPs de PLGA pH-sensíveis conjugadas com transferrina para 
encapsulação de docetaxel ou paclitaxel. Devido ao tempo de execução do projeto, não foi possível completar 
estes estudos.  
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4.3 Resultados e/ou Impactos: 
 
Processo de obtenção das nanopartículas (NPs): A formulação proposta DOX-PLGA-NPs foi preparada vertendo-se a 
fase orgânica, composta por 30 mL de acetona, 50 mg de PLGA, 38 mg de Span®, 6 mL de metanol e 10 mg de DOX, 
na fase aquosa, a qual esteve composta por 44 mL de água, 5 mg de 77KS e 6 mL de solução estoque 2,5% de Pluronic 
F127®. Portanto, a composição final das nanopartículas desenvolvidas está descrita na Tabela 1, sendo que as 
concentrações mostradas se referem à suspensão de nanopartículas que foi concentrada a um volume final de 10 
ml. A fase aquosa (FA) foi composta pelo pluronic e 77KS diluídos em água, sendo o pH ajustado para 8,5 com NaOH 
0,1M. Por outro lado, a fase orgânica (FO) foi composta por doxorrubicina (diluída em metanol), PLGA e Span 80 
solubilizados em acetona. A FO foi vertida sobre a FA a 530 rpm de agitação, seguido por concentração até 10 mL em 
rotaevaporador. A conjugação da Tf às NPs foi realizada em duas etapas. A primeira etapa consistiu na incubação de 
2,1 mL da suspensão de NPs (DOX-PLGA-NPs) com os agentes de reticulação cloridrato de N-(3-dimetilaminopropil)-
N-etilcarbodiimida (EDC, 0,2 mL de solução estoque 30 mg/mL) e N-hidroxisuccinimida (NHS, 0,2 mL de solução 
estoque 30 mg/mL) durante três horas sob leve agitação. O excesso de EDC e NHS foi eliminado por 
ultrafiltração/ultracentrifugação utilizando filtro concentrador Centrisart® 10 kDa (Supelco) (3600 rpm por 40 
minutos, volume máximo 2,5 mL, conforme instruções do fabricante). Na segunda etapa, o volume de suspensão de 
NPs recuperado do filtro foi ressuspendido até 2,1 mL com água ultra purificada e incubado com 0,3 mL de uma 
solução estoque 5 mg/mL de Tf durante duas horas sob leve agitação. O excesso de Tf foi removido utilizando filtro 
concentrador Centrisart® 100 kDa (Supelco) (3600 rpm por 40 minutos, volume máximo 2,5 mL, conforme instruções 
do fabricante) (CHANG et al., 2012). A parte coletada correspondente às NPs foi, finalmente, reconstituída até 2,1 
mL, resultando na suspensão Tf-DOX-PLGA-NPs. 
 

 
 

Figura 1. Microfotografias das nanopartículas obtidas por TEM. 

 

Avaliação da atividade pH-dependente: Resultados positivos têm sido procurados no sentido de desenvolver 
sistemas de liberação que desestabilizem membranas endossomais em condições ácidas, após sua captação celular 
via endocitose. Nesse sentido, um grupo de tensoativos aniônicos derivados do aminoácido lisina com atividade pH-
dependente e com baixa toxicidade tem recebido atenção devido à potencial aplicação na área farmacêutica. Para a 
verificar a capacidade lítica de membrana das NPs de forma pH-dependente, realizou-se o teste de hemólise em 
soluções PBS com pH 7,4, 6,6 e 5,4, simulando, respectivamente, as condições fisiológicas normais, o microambiente 
tumoral e os endossomas da célula cancerosa. O estudo de hemólise, com o eritrócito como modelo de membrana 
endossomal, tem sido realizado cada vez mais quando se trata de materiais biotecnológicos com potencial para 
desencadear a liberação de moléculas no interior de células. Trata-se de um método vantajoso pois é de fácil 
realização e não envolve alto recurso financeiro. O alto percentual de hemólise provocado pelas suspensões pode 
estar relacionado ao tamanho nanométrico das partículas, em torno de 95 nm, o que pode facilitar sua interação e 
inserção na bicamada lipídica da membrana celular e provocar sua lise. Além disso, em condições levemente ácidas 
como no pH endossomal, pode haver alteração no balanço hidrofílico/hidrofóbico do 77KS, onde seu grupo 
carboxílico pode estar protonado, tornando-o não-iônico e, portanto, aumentando sua lipofilicidade. Nesta 
conformação, a interação com a bicamada lipídica seria facilitada, com consequente alteração da permeabilidade da 
membrana ou sua solubilização, induzindo sua lise. 
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Figura 2. Representação gráfica da atividade pH-dependente das NPs após 5 h de incubação em meios com diferentes valores de pH. (A) 
DOX-PLGA-NPs sem 77KS, (B) DOX-PLGA-NPs, (C) PLGA-NPs, e (D) Tf-DOX-PLGA-NPs. *diferença significativa das DOX-PLGA-NPs sem 77KS, a 

diferença significativa do pH 7.4, e b do pH 6.6. Análise estatística foi realizada por ANOVA (p < 0,05) seguido pelo teste pós-hoc de Tukey (n 
= 3). 
 

Estudos de hemocompatibilidade e coagulação: Uma vez que os nanossistemas desenvolvidos são destinados à 
administração intravenosa, é necessário que sua hemocompatibilidade seja verificada. Sendo assim, utilizou-se o 
ensaio de hemólise, através da hemoglobina liberada, para verificar qualquer reação toxicológica aos eritrócitos 
causado pelas suspensões de NPs em diferentes concentrações. Estudos de aglutinação dos eritrócitos também 
foram efetuados por microscopia óptica e nenhum efeito aglutinante foi observado. Por fim, estudou-se o efeito 
das NPs sobre o sistema de coagulação sanguínea, através dos testes TP (tempo de protrombina) e TTPa (Tempo 
de tromboplastina parcial ativada) (Figura 3). 
 

 
Figura 3. Estudo de hemocompatibilidade das NPs em diferentes concentrações após 5h de incubação. (A) Taxa de hemólise em eritrócitos 
humanos; (B) Efeito das NPs nos tempos de coagulação através dos testes TP e TTPa; (C), (D) e (E) Teste de aglutinação de eritrócitos observado 
por microscopia óptica, com PBS como controle negativo e as NPs na concentração 150 μg DOX/mL. * diferença significativa das PLGA-NPs e # 
diferença significativa das DOX-PLGA-NPs na mesma concentração. Análise estatística foi realizada por ANOVA (p < 0,05) seguido pelo teste 
pós-hoc de Tukey (n = 3). 
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Avaliação da atividade antitumoral in vitro: Estudos de citotoxicidade in vitro são interessantes e importantes na 
etapa inicial de desenvolvimento de um novo produto devido a aspectos éticos envolvendo os estudos com animais, 
por envolverem espaços muito menores, serem ensaios relativamente rápidos e de fácil execução. Nesse sentido, 
foram realizados estudos com as amostras DOX livre, NPs brancas, DOX-PLGA-NPs e Tf-DOX-PLGA-NPs para avaliar, 
comparativamente, a resposta citotóxica sobre diferentes linhagens celulares tumorais e não-tumorais. Devido ao 
grande número de dados gerados e, considerando que estes ensaios foram parte de uma triagem para a seleção dos 
tipos celulares usados nos ensaios posteriores, a Figura 4 demonstra apenas os efeitos da exposição a concentrações 
crescentes de DOX (2,5 a 50,0 μg/mL) sobre as células MCF-7 (câncer de mama) e NCI/ADR-RES (linhagem celular 
resistente à doxorrubicina). 

 
Figura 4. Viabilidade das células MCF-7 e NCI/ADR-RES determinada por MTT após 24h, 48h e 72h de exposição às diferentes NPs e DOX livre.  

 

Internalização celular: Através de análise por citometria, verificou-se que a internalização e acumulação da DOX livre 
e das NPs ocorre de forma tempo-dependente nas duas linhagens celulares estudadas (Figura 5). Em 4 horas de 
exposição, a internalização das NPs conjugadas com Tf nas MCF-7 foi 2,12 e 2,43 vezes maior que as DOX-PLGA-NPs 
e DOX livre, respectivamente, e 1,23 e 1,22 vezes maior que as DOX-PLGA-NPs e DOX livre, respectivamente, nas 
NCI/ADR-RES. A maior intensidade média de fluorescência observada para as MCF-7 deve-se ao fato de estas células 
não apresentarem resistência ao fármaco, logo, sua entrada não é impedida por bombas de efluxo, evento bem 
conhecido para as células resistentes e que evita grande acúmulo de fármacos antitumorais no seu interior. Também 
avaliou-se por microscopia de fluorescência a internalização celular das NPs e DOX livre. As imagens obtidas 
evidenciam a internalização das NPs, especialmente daquelas conjugadas à transferrina (Figura 6). 

 
Figura 5. Representação gráfica da internalização das diferentes formulações nas linhagens (A) MCF-7 e (B) NCI/ADR-RES. 
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Figura 6. Análise por microscopia de fluorescência da internalização das NPs e DOX livre nas células NCI/ADR-RES após 4 horas de exposição. 

 

Determinação de espécies reativas de oxigênio (EROs) a nível intracelular: A determinação intracelular de EROs foi 
avaliada nas células MCF-7 e NCI/ADR-RES utilizando 2,7 dicloro-fluoresceína diacetato (DCFH-DA), que sofre 
desacetilação dentro das células e é convertido em diclorofluorescina (DCFH). A DCFH, quando em contato com EROs, 
é convertida a sua forma oxidada fluorescente diclorofluoresceína (DCF) (Figura 7). 

 
Figura 7. Determinação do nível de espécies reativas de oxigênio (EROs) intracelular nas células MCF-7 e NCI/ADR-RES após tratamento com 
DOX livre e as NPS durante 24h. 
 

Avaliação do Ciclo celular: Para a determinação das alterações no ciclo celular, as células foram tripsinizadas após o 
tratamento com DOX livre ou com as NPs, marcadas com iodeto de propídio e analisadas por citometria de fluxo 
(Figura 8). 

 
Figura 8. Efeito dos tratamentos com DOX livre e formulações nanoestruturadas na distribuição do ciclo celular de células MCF-7 (2 µg/ml) e 
NCI/ADR-RES (10 µg/mL) após 24h de incubação. As análises foram realizadas por citometria de fluxo utilizando iodeto de propídio como 
marcador do DNA. 
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Avaliação da morte celular por Apoptose: A indicação de apoptose das células tumorais foi realizada por dupla 
coloração com Anexina-V-FTIC (anexina V- isotiocianato de fluoresceína) e iodeto de propídio (IP), seguida por 
avaliação por citometria de fluxo. Conforme demonstrado na Figura 9, destaca-se que as NPs vetorizadas com 
transferrina induziram maior taxa de apoptose inicial tanto nas células MCF-7 como nas NCI/ADR-RES. Este resultado 
pode ser correlacionado diretamente com os resultados da atividade antiproliferativa obtidos pelo ensaio MTT. 
Portanto, evidenciou-se que a morte celular programada por apoptose é um dos mecanismos envolvidos na maior 
atividade antitumoral das NPs. De fato, destaca-se a maior atividade alcançada nas células resistentes, nas quais a 
taxa de apoptose com a DOX livre foi de somente 8,70%, aumentando para 35,6% após tratamento com as Tf-DOX-
PLGA-NPs. 
 

 
 
Figura 9. Efeito dos tratamentos com DOX livre e formulações nanoestruturadas na indução de apoptose de células MCF-7 (2 µg/ml) e NCI/ADR-
RES (10 µg/mL) após 24h de incubação. As análises foram realizadas por citometria de fluxo utilizando Anexina-V-FTIC e iodeto de propídio 
como marcadores. Q4 = células viáveis (Anexina V -/PI -); Q3 = células em apoptose inicial (Anexina V +/PI -); Q2 + Q1 = células em apoptose 
tardia ou necrose (Anexina V +/PI +).  

 
 

Impactos da pesquisa 
 
           Os resultados alcançados tem potencial para colaborar com o desenvolvimento de estratégias farmacológicas 
antineoplásicas mais eficazes e com menor incidência de efeitos adversos. Preparou-se nanopartículas funcionais pH-
sensíveis e ativamente vetorizadas com transferrina como uma nova estratégia terapêutica para o tratamento dos 
mais diversos tipos de câncer, com potencial de aperfeiçoar o índice terapêutico de fármacos antitumorais já 
disponíveis, como a doxorrubicina, a qual foi escolhida como fármaco modelo neste estudo. O sistema 
nanoestruturado aumenta a efetividade do fármaco, atingindo liberação controlada por um período prolongado, 
ampliando principalmente sua estabilidade e solubilidade, além de diminuir sua toxicidade e o fenômeno de 
resistência a múltiplos fármacos. A inclusão de compostos biocompatíveis com comportamento pH-dependente, bem 
como a conjugação de biomarcadores que possuem expressão aumentada de seus receptores em células tumorais, 
constitui uma estratégia relevante e promissora para aumentar a especificidade dos vetores nanoestruturados aos 
tecidos e células tumorais. 
           Os resultados obtidos também contribuem cientificamente com o conhecimento acerca dos mecanismos 
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envolvidos na resposta citotóxica de carreadores de base nanotecnológica conjugados ao biomarcador transferrina, 
ajudando no entendimento de como o processo de vetorização ativa influencia a resposta antitumoral. Além disso, 
os resultados obtidos também demonstram a viabilidade de aplicação de modelos in vitro como ferramentas de 
grande importância durante os estudos de atividade e perfil toxicológico de sistemas nanoestruturados.  
            Por outro lado, este projeto ajudou a fomentar as atividades de pesquisa dentro do Programa de Pós-
graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF) da UFSM. Ainda, colaborou para um maior fluxo qualitativo e 
quantitativo de produção científica. Ainda, as atividades desenvolvidas colaboraram para o fomento da 
internacionalização do PPGCF, através da realização de colaborações técnicas e científicas a Universitat de Barcelona 
(Espanha). A realização de atividades conjuntas com pesquisadores desta universidade possibilitou o ganho e 
solidificação de conhecimentos. 
            Por fim, de um modo geral, os resultados alcançados colaboraram diretamente para a geração e difusão de 
conhecimento em relação ao estudo de carreadores nanoestruturados ativamente vetorizados com potencial 
aplicação na terapia antitumoral, especialmente no que tange a utilização de ensaios in vitro, tanto no contexto da 
determinação da atividade biológica como do perfil toxicológico. O cultivo de células in vitro é um modelo científico 
flexível, que permite muitas variações experimentais e que está em ascensão, conforme evidenciado pelo crescente 
número de publicações nos últimos anos. Além disso, soma-se o interesse da comunidade científica internacional na 
busca por métodos alternativos ao uso de animais, adequando-se à política dos 3R’s. O desenvolvimento do presente 
projeto permitiu aprofundar o conhecimento teórico e prático acerca das NPs desenvolvidas através de diferentes 
estudos envolvendo técnicas in vitro. Assim, como resultado final, o trabalho trouxe uma metodologia in vitro que 
permite estudar, de forma aprofundada, um novo sistema nanoparticulado proposto para a terapia do câncer que 
pode ajudar a reduzir os efeitos adversos da terapia tradicional. Os resultados obtidos também podem servir de base 
para projetos futuros, designados a atender a demanda por novas formulações para a terapia antitumoral. 

 
 

 
 

 
 

 
Santa Maria, 06 de julho de 2020.
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