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RESUMO 

 

A nanotecnologia é o entendimento da escala molecular e está em crescente desenvolvimento. Oferece uma alta 

sensibilidade para diagnósticos e tratamento para o câncer. Podem ser produzidas por diversos materiais como 

metálicos, magnéticos, de carbono ou pontos quânticos. Seus mecanismos de ação consistem em nanocarreadores e 

vetorização, eles promovem uma especificidade a célula tumoral e reduzem drasticamente os efeitos colaterais causados 

nas terapias convencionais (quimioterapia e radioterapia) quando aplicadas de forma adequada. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A nanotecnologia é o entendimento e controle da matéria em escala molecular, ela 

trabalha com materiais entre 1 e 100 nanômetros e tem como objetivo elaborar estruturas estáveis 

para diversas áreas, dentre elas a medicina (CANAL TECH, 2019). A nanotecnologia oferece uma 

alta sensibilidade para diagnóstico de cânceres em estado inicial, aumentando a chance de os 

pacientes terem cura completa antes da doença atingir níveis mais críticos como metástase 

(CANCINO, et al., 2014). Somado a isso, com o entendimento dos processos moleculares que 

envolvem mecanismos primários, adaptativos e adquiridos de resistência dos tumores tornou-se 

possível modulá-los para adquirir maior segurança e eficácia das imunoterapias, melhorando o 

diagnóstico e prognóstico.  

Por meio da bioengenharia foi possível a produção de imunomoduladores que podem tanto 

potencializar o efeito de células específicas do sistema imunológico, quanto serem marcadores 

específicos e tóxicos para as células tumorais, destruindo-as, dentre outras utilidades, que 

aumentam o potencial de supressão do câncer e com isso aumentam também a chance de cura 

(GOLDBERG, 2019).  
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Esse artigo tem como principal objetivo elucidar como a nanotecnologia age em benefício, 

diagnóstico e tratamento do câncer. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A nanotecnologia e a nanociência têm despertado interesse na comunidade cientifica devido 

aos desafios relacionados ao entendimento. Apresentam diversas possibilidades de aplicação de 

seus materiais nanométricos que compreendem: filmes finos (uma dimensão nanométrica), nanofios 

(duas dimensões nanométrica) e nanopartículas (três dimensões nanométricas) (FALLEIROS, et al., 

2013). O monitoramento da saúde, o diagnóstico de screening de doenças, e o sistema de “entrega 

de drogas” (drug delivery) estão entre “os dez mais” no uso da nanotecnologia (OSWALDO, SP). 

Os nanomateriais podem ser de diferentes componentes: metálicos, magnéticos, carbono e 

pontos quânticos. 

 Nanomateriais metálicos: apresentam propriedades óticas, eletrônicas e catalíticas e atuam 

com a oscilação ressonante e coerente dos elétrons livres na superfície. O mais amplamente 

estudado é o nanomaterial a base de ouro que é usado como biossensor para diagnóstico de 

doenças e veiculo para entrega de moléculas dentro da célula. Além disso, elimina a 

seletividade da célula cancerígena devido a fototermia. 

 Nanopartícula magnética: é formado por diferentes tipos de ferritas cúbicas, tem se 

mostrado altamente suficiente no sistema de drug delivery (molécula carreadora de 

medicamentos para as células), como agente de contraste e ressonância magnética e na 

terapêutica do câncer por hipertermia magnética. 

 Nanomateriais de carbono: apresentam propriedades mecânicas, eletrônicas, óticas e 

químicas. São nanotubos de carbono (estrutura 1D na forma de tubo) ou grafeno (folha de 

carbono 2D). Tem aplicação como biossensor, drug delivery, imageamento molecular, 

engenharia de tecidos, entre outros. 

 Pontos quânticos: são nanopartículas semicondutoras luminescentes utilizadas em 

imageamento molecular e drug delivery. Estudos mostram que podem liberar substâncias 

tóxicas. Entretanto, pesquisas evidenciam que os pontos quânticos quando devidamente 
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recobertos com biomoléculas ou polímeros biocombustíveis tem seus efeitos tóxicos 

minimizados (CANCINO, et al., 2013). 

Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), o câncer é um conjunto de doenças que 

apresentam crescimento desordenado de células que podem gerar metástases. Essas células mutadas 

podem ter origem em diversos epitélios originando tipos de canceres com estruturas genéticas e 

metabólicas diferentes, como podemos evidenciar na Imagem 1, o agente cancerígeno promove uma 

mutação na célula que faz com que ela se prolifere de forma desordenada e afete primeiramente 

tecidos e, posteriormente órgãos. (INCA, 2019). O câncer tem aumentado nos últimos anos se 

caracterizando como um dos principais problemas de saúde publica mundial, representando hoje 

12% das causas de morte mundialmente. (OLIVEIRA, et al., 2012). Na Imagem 2 podemos 

observar a incidência de diferentes tipos de canceres, destacada em azul, e a mortalidade estimada, 

destacada em vermelho, a nível mundial considerando ambos os sexos e todas as idades. 

 

Imagem 1: O que é câncer? (INCA, 2019). 
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Imagem 2: Incidência e mortalidade estimada a nível mundial considerando ambos os sexos e 

todas as idades (CANCRO, 2019). 

O maior desafio das imunoterapias é a evasão dessas células tumorais aos mecanismos 

utilizados para destruí-las. Além disso, atualmente, os métodos mais utilizados para o tratamento 

dos pacientes com câncer, quimioterapia e radioterapia, são extremamente tóxicos. A 

nanotecnologia somada as técnicas já existentes têm mostrado maior eficiência no diagnóstico e no 

tratamento desses pacientes, da seguinte maneira: 

 Nanocarreadores: dentre eles temos os lipídicos que são biocompatíveis, biodegradáveis 

e desprovidos de toxicidade e carreiam fármacos citotóxicos. Inúmeros trabalhos relatam 

o sucesso desses Nanocarreadores in vitro, in vivo, pré-clínico e clinico (OLIVEIRA, et 

al., 2012). As superfícies de nanopartículas podem ser modificadas para receber agentes 

biológicos, vitaminas, peptídeos, antibióticos, moléculas orgânicas ou recobrimento 

polimérico com a finalidade de alterar a sua propriedade para se acumular em uma célula 

alvo (FALLEIROS, et al., 2013). 

 Vetorização: controle da liberação do fármaco no sitio de ação, que se caracteriza pelo 

uso de ligantes da superfície das nanopartículas que irão interagir especificamente com 

as células tumorais. Estes ligantes podem ser anticorpos monoclonais, que regulam 

expressão de protooncogenes, interferem na transdução de sinal e alteram o mecanismo 

de expressão celular, ou ácido fólico ou ferro, que interagem com o recepetor de 

transferina e folato superexpressado nos tumores sólidos (OLIVEIRA, et al., 2012). Isso 
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vai possibilitar um alargamento da janela terapêutica que é a administração sistêmica de 

imunomoduladores, minimizando a disseminação sistêmica e os efeitos colaterais 

indesejados pois o fármaco será direcionado a uma célula ou tecido específico. Isso é 

importante pois injeções intravenosas são muito mais desejáveis do que as injeções 

intratumorais devido a maioria dos tumores não ser facilmente acessível por injeção 

local (GOLDBERG, 2019). O mecanismo de vetorização pode ser passivo ou ativo, o 

passivo é o acumulo de nanopartículas nos tumores sólidos devido a fisiologia anormal 

dos neovasos presentes nesses tumores, esses neovasos possuem fenestrações maiores 

(100 a 780nm) que as fenestrações do endotélio vascular (5 a 10nm). Possibilitando que 

as nanopartículas, que têm tamanho de 200nm, consigam entrar e se acumular no tumor 

(OLIVEIRA, et al., 2012). 

Reprogramação de macrofágos imunossupressores, melhorando da resposta imune endógena 

(GOLDBERG, 2019). 

Estudos sobre os componentes de coagulação estão sendo feitos para evitar a interação com as 

nanopartículas, isto é as nanopartículas estão sendo manipuladas para não afetar o processo 

coagulante e manter a homeostase. Outra linha de pesquisa que tem avançado é o desenvolvimento 

de nanoparticulas como radiomarcação para a utilização em radioterapia de imagem (CANCINO, et 

al., 2013). 

As aplicações oncológicas das nanoparticulas se baseiam nos seguintes princípios físicos:  

 Aplicação de um gradiente de campo magnético que permita posicionar remotamente as 

nanopartículas no interior do tecido ou órgão. 

 Utilização do momento magnético da nanopartícula para provocar perturbação na 

ressonância nuclear do próton.  

 Perda de calor da nanopartícula submersa em fluidos magnéticos para termocitolise do 

tumor (FALLEIROS, et al., 2013).  

Apesar dos avanços nos estudos da nanomedicina ainda há a preocupação da aplicação 

desses nanomateriais, pois deve-se considerar a alta sensibilidade e seletividade, as nanopartículas 

devem-se combinar a biomoléculas especificas, por exemplo, antígeno/anticorpo, enzima/substrato, 

receptores ou proteínas de membrana, sequencias de DNA, RNA ou aptâmeros, cofatores entre 

outros, deve-se também levar em consideração a biodisponibilidade no meio biológico e a dose 
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administrada, para que esta não demostre efeito tóxico e fique disponível dentro do organismo até 

ser completamente eliminada por um meio seguro. Compreender os mecanismos de entrada e saída 

dessas nanomoleculas das células assegura a estabilidade funcional e garante a segurança e melhor 

aproveitamento, evitando a nanotoxicidade. Metodologia analíticas e biológicas clássicas estão 

sendo adaptadas para investigação toxicológica entre nanomateriais e sistema biológicos: citometria 

de fluxo, proliferação celular, fragmentação de DNA, ciclo celular, histologia, biodisponibilidade e 

biodispersão, esses estudos tentam evidenciar o efeito na saúde humana da exposição prolongada às 

nanopartículas biológicas (CANCINO, et al., 2013). 

A regulamentação do uso da nanomedicina é importante, pois, apesar da existência de 

algumas padronizações ainda não existe legislação e normas que são necessárias para avanços na 

área, tornando o tempo de comercialização de sistemas nanoestruturados, principalmente na área de 

medicina, como diagnostico e tratamento, extremamente longos. A agencia brasileira de 

desenvolvimento industrial disponibilizou, em 2010, um documento com ampla discussão sobre o 

mercado da nanotecnologia, entretanto ainda hoje, no Brasil não há base de dados sobre o mercado 

dos produtos, processos e serviços baseados na nanotecnologia, principalmente aplicada a medicina 

(CANCINO, et al., 2013). 

 

3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, com abordagem sistemática e descritiva 

sobre o uso da nanotecnologia na medicina, principalmente, para imunoterapias conta câncer. 

Utilizou-se dados do PubMed, Google Acadêmico e Scielo com descritores de assunto: 

nanotecnologia, imunoterapia e câncer. 

 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

A nanomedicina está em constante evolução e apresenta potencial para diagnóstico e 

resolução de várias doenças dentre elas o câncer, entretanto, são necessários mais estudos para que 

todos os seus mecanismos de ação sejam abordados de forma eficaz sem comprometer o sistema 

homeostático. 
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A vantagem da utilização de nanopartículas no tratamento de câncer está relacionada com a 

especificidade e o nível de alcance intracelular, atingindo unicamente celular cancerosas e 

promovendo a redução das dosagens necessárias. Também tem se mostrado muito eficiente com 

melhoria das propriedades de imagem por ressonância magnética nuclear. 

Para tornar essa técnica rotineira ainda serão necessárias muitas pesquisas, pois se trata de uma 

técnica multidisciplinar que abrange diferentes conceitos, envolvendo fenômenos físicos, químicos 

e biológicos. 

É de interesse da comunidade científica e também dos pacientes que essa forma de 

tecnologia seja mais aprofundada e concretizada para melhorias no setor da saúde e prognósticos. 

Devemos levar em consideração que o custo das terapias contra câncer não convencionais 

agregadas a nanotecnologia ainda é muito elevado e fora do alcance da maioria da população. Além 

disso, as verbas destinadas a estudos dessa área devem ser elevadas, e alguns países, como o Brasil, 

não disponibilizam e incentivam pouco estudos nessa área. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O impacto potencial da nanotecnologia na sociedade fomenta debates sobre seus aspectos 

éticos, sociais e legais. O grande desafio para o tratamento do câncer é direcionar o fármaco para a 

célula alvo tumoral sem danificar as demais células normais, além disso, esse fármaco tem que ter 

potencial de eliminação da célula tumoral. O avanço no desenvolvimento de nanomateriais 

aplicados a medicina cresceu muito ao longo dos anos, e vem tentando solucionar esses problemas. 

As formulações de nanoestruturas existentes estão sendo aprimoradas, assim como, novas 

metodologias estão sendo criadas. Porém, ainda são necessárias pesquisas no âmbito da 

nanotoxicidade, pois não são elucidados todos os mecanismos de ação e eliminação dos 

nanocarreadores, nem as alterações que eles causam a longo prazo e também não sabe ao certo as 

dosagens necessárias. 

É necessário a regulamentação nacional de nanoprodutos pois não existem definições 

estabelecidas, ou terminologia para a nanotecnologia, ou protocolos para os testes de toxicidade de 

nanopartículas, e não há protocolos para avaliar os impactos ambientais de nanopartículas. 

Portanto o conhecimento das características básicas desse sistema é importante para os 

profissionais que iram prescrever essa terapia anticâncer. Acredita-se que nos próximos anos será 

alcançada a eficiência e a segurança para o tratamento, visto que, grandes avanços têm sido 

alcançados em estudos pré-clínicos até o presente momento. 
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