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RESUMO

Introdução: A  nanotecnologia  vem  tendo  rápido  avanço  nos  últimos  anos  e
despertando  crescente  interesse  de  cientistas  no  campo  da  pesquisa  de
nanopartículas, principalmente na possibilidade de sua utilização no tratamento de
diversos  tipos  de  câncer.  O  objetivo  desse  trabalho  foi  avaliar  a  aplicação  de
terapias fototérmicas dirigidas com nanopartículas de ouro na destruição de células
tumorais.  Metodologia: Realizou-se  pesquisa  em  bases  de  dados  e  revistas
eletrônicas, tendo como descritores “nanopartículas metálicas”; “gold nanoparticles”,
“metástase  tumoral”  e  “fototérmico”.  Após  a  leitura  e  aplicação  dos  critérios  de
exclusão e inclusão, selecionaram-se 15 artigos para produção da presente revisão
de literatura. Resultados e Discussão: As pesquisas realizadas com nanopartículas
de ouro mostraram sua vasta aplicabilidade e eficácia no tratamento de diversas
enfermidades e no tratamento do câncer, causando a destruição de células tumorais
por meio de hipertermia induzida por laser.  Conclusões: Conclui-se que o uso de
terapias fototérmicas dirigidas com nanopartículas de ouro é eficaz na destruição de
células tumorais.
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ABSTRACT

Introduction: Nanotechnology  has  been  rapidly  advancing  in  recent  years  and
arousing  growing  interest  from  scientists  in  the  field  of  nanoparticle  research,
especially in the possibility of its use in the treatment of various types of cancer. The
objective of this work was to evaluate the effectiveness of the application of targeted
phototermal  therapies  with  gold  nanoparticles  in  the  destruction  of  tumor  cells.
Methodology:  This research was carried out in databases and electronic journals,
having  as  descriptors  “metallic  nanoparticles”;  “gold  nanoparticles”,  “tumor
metastasis”  and  “photothermal”.  After  reading  and  applying  the  exclusion  and
inclusion criteria, 15 articles were selected for the production of this literature review .
Results  and  Discussion: The  researches  carried  out  with  gold  nanoparticles
showed its wide applicability and efficacy in the treatment of various diseases and in
the treatment of cancer, causing the destruction of tumor cells through laser-induced
hyperthermia.  Conclusions: It is concluded that the use of targeted photothermal
therapies with gold nanoparticles is effective in the destruction of tumor cells.
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INTRODUÇÃO

A  nanotecnologia  é  uma  ciência  interdisciplinar  e  área  que  muito  tem  atraído
interesse  de  cientistas  e  da  população  geral  por  suas  possibilidades  de  uso  e
aplicações em diversas áreas da ciência, tendo sido alvo de grandes investimentos e
pesquisas, os quais contribuem continuamente em seu desenvolvimento. 

Hodiernamente, tal ciência se refere à confecção de materiais com dimensões em
nanoescala entre 1 nm e 100 nm. Cabral (2015) comenta que um dos principais
alvos  de  pesquisa  em  nanotecnologia  tem  sido  as  nanopartículas  metálicas,
especialmente as NPs de ouro (AuNPs),  dado,  sobretudo,  às suas propriedades
óticas, catalíticas, eletrônicas, fototérmicas e magnéticas, que são responsáveis por
sua elevada versatilidade de usos.

Por  definição,  a  Terapia  Fototérmica  Plasmônica  (TFTP)  é  uma  estratégia  e
ferramenta  de tratamento  oncológico  de forma minimamente  invasiva,  na  qual  a
energia de um fóton é administrada de forma seletiva e, então, convertida em calor,
induzindo a hipertermia celular (HIRSCH et al., 2003).

Entre as diversas formas de aplicação das AuNPs, observa-se a realização de testes
testadas,  juntamente  com  agentes  antitumorais,  objetivando  o  impedimento  da
proliferação e diferenciação celular de células cancerígenas. Câncer é o nome dado
a um conjunto diversificado de doenças, nas quais há um crescimento desordenado
de células em comum, que, dividindo-se rapidamente, determinam a formação de
tumores, podendo espalhar-se para outros órgãos e regiões do corpo (AMERICAN
CANCER SOCIETY, 2019). 

Portanto,  o  objetivo  do  presente  trabalho  foi  analisar,  por  meio  de  revisão  de
literatura, a aplicação de terapias fototérmicas dirigidas com nanopartículas de ouro
na destruição de células tumorais.

 METODOLOGIA

A presente pesquisa foi realizada como estudo de revisão de literatura, o qual foi
realizado de junho a julho de 2020. Para o embasamento do trabalho, pesquisaram-
se nas seguintes bases de dados e revistas eletrônicas: MedLine, SciELO, Cochrane
Library e ScienceDirect, além do jornal acadêmico New Journal of Chemistry e da
revista científica Nature Biotechnology. 

Foram utilizados descritores cadastrados na base de dados DeCS (Descritores em
Ciências  da  Saúde),  sendo  eles:  nanopartículas  metálicas;  gold  nanoparticles;
metástase tumoral e fototérmico. Como critérios de inclusão, foram estabelecidos
artigos completos e dentro da problemática abordada; artigos limitados aos idiomas
inglês, português e francês; publicações entre janeiro de 2008 a dezembro de 2019.
Estabeleceram-se como critérios de exclusão artigos que estivessem incompletos;
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artigos fora da problemática abordada; artigos fora do espaço de tempo estabelecido
e/ou em idiomas fora dos critérios de inclusão.

Somando-se as bases de dados e revistas utilizadas, foram levantados 25 artigos.
Com a leitura de títulos e resumos, foram excluídos alguns que se repetiram em
bases de dados diferentes e outros que não preenchiam os critérios de inclusão
dessa pesquisa.  Após a leitura e aplicação dos critérios de exclusão e inclusão,
selecionaram-se 15 artigos para produção da presente revisão de literatura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com  o  advento  da  nanotecnologia,  diversos  tipos  nanomateriais  vem  sendo
fabricados para fins de terapêuticas fototérmicas. Nanopartículas de metais nobres,
como ouro (AuNPs), atraem olhares mais particulares por possuírem propriedades e
seções de absorção aprimoradas (LIM et al., 2011).

As  nanotecnologias  modernas  com  nanopartículas  de  ouro  vêm  demonstrando
grande estabilidade, com as AuNPs demonstrando ter propriedades antioxidantes
(KIRDAITE  et  al.,  2019),  sendo  promissoras  no  tratamento  de  artrite  colágena
induzida em ratos (LEONAVIČIENĖ et al., 2012); mostrando-se eficazes em linhas
celulares de câncer de mama in vitro (HIRSCH et al., 2003) e tendo notória atividade
antibacteriana (MOHAMED et al., 2017).

É possível encontrar pesquisas recentes com dados encorajadores no que concerne
a  terapias  fototérmicas,  como  a  realizada  por  Dickerson  et  al.  (2008),  que
demonstrou uma notável inibição do crescimento médio de tumores com a utilização
de  nanorods  de  ouro  plasmônicos  in  vivo.  Resultados  como  esse  destacam
promessas clínicas do uso dessas tecnologias e incentivam o desenvolvimento de
nanomateriais  superiores  e  métodos  mais  aprimorados  para  a  otimização  dos
regimes de irradiação nas TFTPs (VON MALTHZAN et al., 2011).

Em pesquisas feitas com camundongos no Massachusetts Institute of Technology
(MIT), Von Maltzahn et al. (2009) introduziram nanopartículas de ouro em tumores
por meio de injeções intravenosas, expondo, em seguida, o tumor a certa fonte de
luz com um comprimento de onda na região do infravermelho próximo. Foi notório
que as nanopartículas absorveram os raios e então emitiram calor, o qual levou à
destruição do tumor, sem atingir os tecidos adjacentes e com presença de efeitos
colaterais mínimos. Ademais, os camundongos utilizados ficaram livres dos tumores
em 15 dias e não tiveram sem nenhum caso de reincidência. 

A forma pela qual as AuNPs exercem efeito fototérmico é por meio da chamada
SPR,  que  leva  à  formação  de  um  gás  de  elétron  aquecido,  que  depois  esfria
rapidamente pela troca de energia com a rede NP, a qual aquece o meio circundante
por meio da rápida transferência de energia (LINK; EL-SAYED, 2000).

Cientistas da Universidade do Texas,  em uma triagem clínica iniciada em 2016,
utilizaram nanopartículas de ouro para o tratamento de câncer  de próstata.  Eles
utilizaram as AuNPs para que células cancerígenas fossem encontradas e, a partir
da  emissão  de  laser  e  consequente  aumento  da  temperatura,  destruídas  pela
vibração  das  nanopartículas.  Vale  ressaltar  que  houve  a  preservação  do  tecido
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saudável circundante, incluindo os nervos vitais e o esfíncter urinário (CANFIELD,
2016). 

Em outra pesquisa publicada em 2019, dessa vez desenvolvida por pesquisadores
da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  (UFRN),  a  utilização  das
nanopartículas  de  ouro  veio  acompanhada  de  uma  novidade:  quinoxalinas
sintetizadas. Nesse caso, as AuNPs foram modificadas através da inserção, em sua
superfície, de dois derivados de quinoxalina à base de aminoálcool (ARAÚJO et al.,
2019).  Por meio de simulação molecular (in sílico), notou-se que o aquecimento das
AuNPs  mutantes,  com  a  exposição  à  luz  infravermelha,  levou  à  ocorrência  de
apoptose  nas  células  tumorais.  Isso  foi  possível  pelo  fato  de  que  as  duas
quinoxalinas utilizadas possuem alta afinidade por determinadas células tumorais, o
que as permitiu guiar as nanopartículas de ouro até os tumores.

Os resultados de pesquisas feitas se mostram promissores, uma vez que se sabe
que há muito tempo são feitas tentativas com vários tipos de tratamentos contra
tumores utilizando a indução de hipertermia, o que, entretanto, provoca destruição
de  tecidos  próximos,  causando  diversos  efeitos  indesejados  nos  pacientes;
mostrando que o uso de nanopartícula de ouros pode vir a ser a melhor ferramenta
nesse tipo de tratamento, além de proporcionar menos desconforto ao paciente.

CONCLUSÕES

Conclui-se que a aplicação de terapias fototérmicas dirigidas com nanopartículas de
ouro  é  uma ferramenta  eficaz  na destruição  de células  tumorais,  revelando sua
extrema importância para aplicações biomédicas e grande necessidade de novos
estudos  e  desenvolvimento  de  novas  terapias  dirigidas  com  AuNPs  para  o
tratamento de câncer.
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