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RESUMO 

 

DESENVOLVIMENTO DE NANOCÁPSULAS CONTENDO 

DISSELENETO DE BIS (p-METOXIFENILA): BIODISTRIBUIÇÃO 

E EFEITOS EM MODELOS DE DOR EM CAMUNDONGOS 
 

AUTOR: MARCEL HENRIQUE MARCONDES SARI 

ORIENTADORA: CRISTINA WAYNE NOGUEIRA 

 
A dor crônica é um problema de saúde pública mundial, cujo controle representa prioridade terapêutica de 

extrema importância. Atualmente, o tratamento farmacológico é em muitos casos limitado e insuficiente, 

além de causar muitos efeitos adversos. Com o intuito de suprir tal carência no mercado farmacêutico, 

diversas moléculas são investigadas, porém, em algumas situações a substância apresenta limitações que 

dificultam a evolução dos estudos para etapas mais avançadas. A exemplo disso, o disseleneto de bis (p-

metoxifenila) [(OMePhSe)2] exerce atividade farmacológica já reportada em diferentes modelos animais de 

dor, no entanto, suas características físico-químicas são desfavoráveis. Para contornar isso, existem recursos 

no campo da tecnologia farmacêutica que visam o aprimoramento destas características, como é o caso da 

nanotecnologia, através dos nanocarreadores de moléculas, entre eles as nanocápsulas poliméricas. Dessa 

forma, esta tese teve como objetivos desenvolver e caracterizar uma formulação de nanocápsulas 

poliméricas contendo (OMePhSe)2, além de analisar o perfil de biodistribuição tecidual e o potencial 

toxicológico e farmacológico do composto incorporado na formulação em modelos animais de dor aguda, 

inflamatória e neuropática. Os protocolos aqui descritos foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Federal de Santa Maria, sob o número 1446300315/2015. No artigo 1, a 

formulação de nanocápsulas poliméricas contendo (OMePhSe)2 (poli-epsilon-caprolactona + óleo de 

triglicerídeos de cadeia média) apresentou características físico-químicas condizentes com um sistema 

nanoestruturado (tamanho de partícula na faixa nanométrica, baixo índice de polidispersão, potencial zeta 

negativo, pH neutro), além de alta eficiência de encapsulamento, elevada estabilidade química e baixo 

potencial toxicológico, o qual foi avaliado tanto in vitro, através do teste de hemólise, quanto in vivo, 

utilizando um protocolo de administração repetida (25 mg/kg, pela via intragástrica, 7 dias/1 vez ao dia) em 

camundongos Swiss. A incorporação do composto nas nanocápsulas ampliou a biodistribuição tecidual em 

comparação com a forma livre, sugerindo um aumento na biodisponibilidade do (OMePhSe)2 quando 

administrado pela via intragástrica em camundongos. No artigo 2, as características físico-químicas do 

sistema de nanocápsulas foram confirmadas (tamanho nanométrico, formato esférico e alta estabilidade 

térmica), e também foi demonstrado através da análise comportamental que a incorporação do (OMePhSe)2 

nas nanocápsulas impactou positivamente no perfil farmacológico da molécula. A ação antinociceptiva do 

composto no teste de nocicepção térmica da chapa quente foi aumentada e prolongada pela sua 

incorporação nas nanoestruturas, e tal efeito permaneceu independente da via de administração avaliada 

(intragástrica, intraperitoneal e subcutânea) e do regime de tratamento utilizado (agudo ou repetido), 

sugerindo que o aumento da biodistribuição tecidual promovido pela formulação aprimora a ação 

farmacológica do composto em camundongos. Na sequência, os Manuscritos 3 e 4 investigaram o efeito 

do (OMePhSe)2 livre e nanoencapsulado em modelos animais de dor inflamatória induzida pelo adjuvante 

completo de Freund e dor neuropática induzida pela constrição parcial do nervo ciático, respectivamente. A 

forma nanoencapsulada não somente apresentou efeito anti-hipernociceptivo mais duradouro, evidenciado 

através do teste dos filamentos de von Frey (Manuscritos 3 e 4), como também teve efeito superior na 

diminuição do edema da pata assim como nas alterações histológicas e na atividade da enzima 

mieloperoxidase, o que sugere que a incorporação do (OMePhSe)2 nas nanocápsulas potencializa sua ação 

anti-inflamatória em camundongos (Manuscrito 3). Ainda, estes trabalhos demonstraram que o tratamento 

com o composto reverteu em nível de córtex cerebral a ativação de proteínas da família das quinases 

ativadas por mitógeno (p38, ERK1,2 e JNK) (Manuscritos 3 e 4) assim como o aumento de proteínas 

relacionadas com o processo inflamatório (iNOS, COX-2, Nf-κB, IL-1β eTNF-α) (Manuscritos 3 e 4) e 

com a apoptose celular (PARP, bax e bcl-2) (Manuscrito 4). Assim, o conjunto de resultados dessa tese de 

doutorado claramente contempla uma proposta inovadora e promissora para futuros estudos visando a 

aplicação das nanocápsulas de (OMePhSe)2 para fins terapêuticos, em especial no que diz respeito ao 

tratamento da dor. 

Palavras-chave: Selênio. Nanocápsulas Poliméricas. Distribuição Tecidual. Toxicidade. 

Dor Inflamatória. Dor Neuropática. 
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ABSTRACT 

 

 

BIS(p-METHOXYL DIPHENYL) DISELENIDE-LOADED 

NANOCAPSULES: BIODISTRIBUTION AND EFFECTS ON 

ANIMAL MODELS OF PAIN IN MICE 

 
AUTHOR: MARCEL HENRIQUE MARCONDES SARI 

ADVISOR: CRISTINA WAYNE NOGUEIRA 

 
The chronic pain is a global public health problem and its pharmacological management is still 

unsatisfactory. The identification of novel molecules to effectively treat chronic pain states remains a major 

objective in biomedical research. Despite the efforts toward the investigation of novel compounds some 

limitations related to unfavorable physicochemical characteristics delay their clinical application. The bis(p-

methoxyl diphenyl) diselenide [(OMePhSe)2] is an organoselenium compound that elicits antinociceptive 

action in different animal models of pain but has physicochemical limitations. In view of such condition, 

technological approaches would be more appropriated in view of overcoming these restrictions and 

maximizing the (OMePhSe)2 pharmacological potential. In this sense, the nanotechnology field has 

received special attention because of the benefits that are achieved by encapsulating molecules into 

nanocarriers system, such as polymeric nanocapsules. Thus, this thesis had as objectives the (OMePhSe)2 

polymeric nanocapsules formulation development and characterization, compound tissue biodistribution 

profile as well as in vitro and in vivo toxicological assessment. Besides, the possible pharmacological 

potential of the formulations was investigated using animal models of acute, inflammatory and neuropathic 

pain. The Ethical Research Committee of Federal University of Santa Maria approved all experimental 

procedures carried out in the present study, which are register under the number 1446300315/2015. The 

Article 1 demonstrated that the (OMePhSe)2 polymeric nanocapsules formulation (poly(Ɛ-

caprolactone)+medium chain triglycerides) had appropriated physicochemical characteristics (nanometric 

size, low polydispersity values, negative zeta potential and neutral pH values), high encapsulation efficacy 

and chemical stability. The formulation had low toxicological potential in both in vitro (hemolysis assay) 

and in vivo experiments, which was evaluated using a repeated administration schedule (25 mg/kg/day 

during 7 days, by the intragastric route). Furthermore, the (OMePhSe)2 incorporation into nanocapsules 

increased the compound biodistribution profile (kidneys, liver and plasma) in comparison to its free form, 

suggesting an improvement in its oral bioavailability. In Article 2, the experiments further 

physicochemically characterized the (OMePhSe)2 nanocapsules (spherical shape and high thermal stability) 

and demonstrated that the compound nanoencapsulation positively influenced in its pharmacological 

profile. The hot-plate test was used to assess the (OMePhSe)2 antinociceptive action, which was increased 

and prolonged by its incorporation into the nanostructures regardless the administration route (intragastric, 

intraperitoneal and subcutaneous) and regimen schedule (single or repeated administration), suggesting that 

the expanded tissue (OMePhSe)2 biodistribution profile provided by its nanoencapsulation could improve 

the pharmacological action. Following, the Manuscripts 3 and 4 investigated the (OMePhSe)2 effectiveness 

in animal models of inflammatory pain induced by complete Freund’s adjuvant and neuropathic pain 

induced by the partial sciatic nerve ligation. The compound nanoencapsulation improved and prolonged its 

anti-hypernociceptive action in the von Frey hair test (Manuscripts 3 and 4). The nanoencapsulation also 

provided superior anti-inflammatory effect in comparison to the free compound form. The (OMePhSe)2 

nanocapsules reduced the paw edema, attenuated the histological impairments and restored the increased 

myeloperoxidase activity (Manuscript 3). Moreover, these studies revealed that the (OMePhSe)2 treatment, 

independent of the compound form, restored the mitogen-activated protein kinase pathway activation (p38, 

ERK1,2 and JNK) (Manuscripts 3 and 4), and the increase in the inflammatory (iNOS, COX-2, Nf-κB, IL-

1β and TNF-α)(Manuscripts 3 and 4) and apoptotic proteins content (PARP, bax and bcl-2) (Manuscript 

4) evaluated by western blotting technique in samples of cerebral cortex. Therefore, the results of this thesis 

clearly contemplates an innovative and promising approach to future studies toward the (OMePhSe)2 

therapeutic application in the management of pain and inflammatory diseases. 

Keywords: Selenium. Polymeric Nanocapsules. Tissue Biodistribuition. Toxicity. 

Inflammatory pain. Neuropathic pain 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. DOR  

 

1.1.1. Características gerais 

 

 A dor é uma experiência genuinamente pessoal e subjetiva, além de 

biologicamente complexa, devido à contribuição de múltiplos componentes estruturais, 

funcionais e psicológicos em sua percepção final (OLESEN et al., 2012). Seja ela 

temporária ou crônica, branda ou intensa, a dor faz parte da vida, estando presente ao 

longo de todas as etapas de desenvolvimento do indivíduo, desde a infância às idades 

mais avançadas, o que nos sujeita à mesma em algum momento de nossa existência 

(KUNER, 2010). Já nos primórdios da civilização, a dor era considerada uma 

problemática de difícil compreensão e solução, e até os dias de hoje o ser humano dedica-

se a esclarecer seus exatos mecanismos e desenvolver procedimentos apropriados para 

seu controle. Contudo, apesar de ser associada apenas com situações negativas, a dor 

exerce fisiologicamente um papel de grande importância para a sobrevivência, 

proporcionando informações quanto à localização e a intensidade dos estímulos nocivos, 

o que serve como mecanismo de proteção e manutenção da homeostasia biológica 

(JULIUS e BASBAUM, 2001; LOESER e TREEDE, 2008).  Além disso, a importância 

da dor como fator de sobrevivência torna-se ainda mais evidente quando se considera o 

que acontece a pessoas que não a sentem, uma vez que a insensibilidade parcial ou 

absoluta a esta (insensibilidade congênita à dor) está relacionada com graves problemas, 

em menor escala, como queimaduras e arranhões, e também estados mais complicados, 

como automutilação e até morte (PÉREZ-LÓPEZ et al., 2015). No entanto, a dor também 

pode ser um efeito secundário, incapacitante, envolvida em muitas condições médicas, e o 

seu controle é uma das prioridades terapêuticas mais importantes. 

 

1.1.2. Dor Fisiológica  

 

 Em termos fisiológicos, a dor é um fenômeno essencialmente protetor, resultante 

da modulação de diversos mecanismos periféricos e centrais, da superfície da pele até os 

neurônios do córtex cerebral (OLESEN et al., 2012). Neuroquimicamente, nocicepção é a 

terminologia utilizada para se referir ao resultado final da ação do conjunto de 
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componentes químicos envolvidos no processo da dor. Sabe-se que este engloba desde 

eventos como a detecção do estímulo, que pode ser oriundo de diferentes origens, até a 

sua condução a nível do sistema nervoso central (SNC), onde esse estímulo será 

processado e devidamente respondido (BASBAUM et al., 2009). Em associação ao 

componente nociceptivo, existem outros fatores, como o afetivo, o cognitivo, o 

comportamental e o sociocultural, que também contribuem para a percepção dolorosa 

final, tornando-a uma experiência multidimensional (ALMEIDA et al., 2004; WOOLF e 

CLIFFORD, 2010). 

De maneira simplificada, a percepção de estímulos nocivos inicia-se através dos 

nociceptores (Figura 1A), estruturas que estão amplamente distribuídas por todo o corpo, 

desde a pele e mucosas até no tecido conjuntivo de órgãos viscerais e periósteo 

(ALMEIDA et al., 2004; LOESER e TREEDE, 2008). Sua ativação configura o processo 

de transdução do estímulo e, devido ao fato de que os mesmos apresentam limiares mais 

elevados do que os demais receptores, estes se limitam à existência de estímulos intensos, 

potencialmente prejudiciais ao organismo, como queimaduras ou choques mecânicos 

(DUBIN e PATAPOUTIAN, 2010). Esse evento é acompanhado pela liberação local de 

mediadores químicos que facilitam a gênese e a transmissão do estímulo nociceptivo 

(Figura 1A), entre os quais se destacam os neurotransmissores excitatórios, 

principalmente o glutamato (JULIUS e BASBAUM, 2001), moléculas solúveis, como o 

óxido nítrico (CURY et al., 2011), peptídeos, como a substância P (CUELLO et al., 1993) 

e as cininas (bradicinina e calidina) (COUTURE et al., 2001), além de prótons e 

derivados do ácido araquidônico (prostaglandinas e leucotrienos) (FERREIRA, 1972).  

Na sequência, após a transdução do estímulo nocivo pelos nociceptores, os 

impulsos elétricos são conduzidos até a medula espinhal (Figura 1B), onde ocorre a 

integração inicial e a entrada do estímulo nociceptivo ao SNC (ALMEIDA et al., 2004; 

COGGESHALL e CARLTON, 1997). Concomitantemente com esse processo, existem 

mecanismos intrínsecos que modulam negativamente a intensidade do estímulo 

nociceptivo, conhecidos como sistema de analgesia endógeno. Este sistema é composto 

por um conjunto de interneurônios que promovem uma ação de feed-back inibitório, 

suprimindo a intensidade do estímulo. Diversos mediadores, como os neuropeptídeos 

opioides (STEIN et al., 2003), o sistema de neurotransmissão noradrenérgica (ASTON-

JONES et al., 1991), serotoninérgica (MILLAN, 2002), glicinérgica (LYNCH, 2004), 

GABAérgica (ENNA e MCCARSON, 2006) estão relacionados com este mecanismo 
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modulatório supressor, podendo o mesmo ocorrer tanto a nível de medula espinhal como 

em estruturas supra-medulares (LAMONT et al., 2000).  

 

Figura 1. Representação esquemática dos processos neurofisiológicos envolvidos na detecção da dor. 

 

(A) Mecanismo de detecção do estímulo nocivo externo. (B) Condução do estímulo ao longo dos neurônios 

até a medula espinhal. (C) Integração e modulação do estímulo e projeção do mesmo aos neurônicos supra-

espinhais. (D) Interpretação da resposta do estímulo nociceptivo e atribuição do componente psicoafetivo. 

Fonte: (o próprio autor) 

 

A partir da integração dos impulsos (Figura 1C) o mesmo é retransmitido a 

neurônios que se projetam contralateralmente para estruturas corticais e supra-corticais 

(HOLMES, 2016; MILLAN, 2002). Os sinais podem então ser conduzidos para diversas 

estruturas cerebrais (Figura 1D), onde a informação do presente contexto é integrada 

com experiências posteriores e interpretada, gerando inúmeras respostas fisiológicas e 

comportamentais. Uma vez processado, o estímulo retorna à origem via medula espinhal 

através dos neurônios descendentes, podendo desencadear desde o “reflexo da retirada” à 

variação da pressão sanguínea e frequência respiratória e, dependendo da situação, até 

outros tipos de experiências desagradáveis (MILLAN, 1999). Dessa forma, fica claro que 

o sistema de nocicepção envolve diferentes estruturas e é o resultado da interação de 

várias vias anatômicas e neurofisiológicas, caracterizando-se como um processo bastante 

dinâmico. 

 Considerando que a dor constitui, primariamente, um mecanismo de alerta ao 

corpo frente a potenciais riscos à homeostasia, é coerente considerá-la uma condição 

temporária, levando-se em conta situações fisiológicas. Assim, no que diz respeito à sua 
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duração, podemos classificar a dor como transitória, aguda ou crônica, estando cada uma 

delas relacionadas com o tipo, a intensidade do estímulo desencadeante e a resposta 

neuroquímica associada a este. A ativação dos nociceptores na ausência de qualquer lesão 

tecidual caracteriza a dor transitória, de caráter protetor e limitado, que cessa assim que o 

estímulo desencadeante se encerra (LOESER e MELZACK, 1999), sem necessidade de 

atenção clínica. Em contrapartida, a dor aguda, a qual tem duração de dias a semanas, está 

presente em situações de dano tecidual, que geralmente vem acompanhado por um 

processo inflamatório, e pode ser considerada uma condição biológica adaptativa para 

acelerar e favorecer o reparo tecidual e a cicatrização, como, por exemplo, em casos de 

pós-operatório (SCHAIBLE, 2007). Normalmente a intervenção clínica é útil no sentido 

de bloquear ou reduzir a dor ou acelerar o processo de restabelecimento do tecido lesado. 

Assim, tanto na dor transitória quanto na aguda a causa é bem definida e o curso temporal 

de ambas é limitado ao reparo do dano (Figura 2.I). Porém, nos casos em que a dor 

permanece por tempo prolongado pode-se caracterizar como uma patologia do ponto de 

vista clínico, não apresentando função nenhuma para o organismo. Conhecido como dor 

crônica, tal quadro pode ser causado por uma lesão tecidual ou doença que geralmente 

ultrapassa o tempo de recuperação do organismo, ou seja, este tipo de dor permanece 

mesmo na ausência de processos patológicos diagnosticáveis ou até após a resolução do 

trauma inicial, podendo durar meses ou anos (SMITH et al., 2014). Observa-se uma 

disfunção do nexo entre estímulo/causa e efeito/dor (Figura 2.I). A convivência com a 

dor crônica pode desencadear condições de incapacidade física, mental e emocional, além 

de muito sofrimento. Não bastando, o tratamento farmacológico disponível para tal 

enfermidade apresenta relativa eficácia e em alguns casos é praticamente insuficiente para 

o alívio da tal enfermidade (DUENAS et al., 2016), dificultando consideravelmente o 

manejo dessa patologia, além de causar uma série de efeitos adversos. 

 

 

1.1.3. Dor Patológica  

 

A dor em si é um processo multifatorial e interligado e, além de tudo, é uma 

experiência única e individual. Essencial, porém muitas vezes prejudicial e desgastante, a 

dor apresenta diferente faces e em alguns casos torna-se necessário, e até mesmo urgente, 

controlá-la (LOESER e MELZACK, 1999; OLESEN et al., 2012). Ao contrário da dor 

aguda, a dor crônica não tem qualquer função biológica de proteção e é caracterizada por 
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Figura 2. Relação entre a intensidade do estímulo e a resposta nociceptiva do organismo em condições 

fisiológicas e patológicas. 

alterações funcionais e estruturais das vias sensitivas periféricas e centrais (GALLUZZI, 

2007). Normalmente, o estímulo nocivo não é transitório, podendo ainda apresentar 

caráter mais severo, como é o caso de dores inflamatória e neuropática (BASBAUM et 

al., 2009; COSTIGAN et al., 2009). 

 

 

I. Gráfico hipotético ilustrando a intensidade da dor em relação ao tempo em duas condições dolorosas 

distintas. (A) Dor aguda, conforme o estímulo causador do dano é removido, a dor vai cessando. (B) Dor 

crônica, o indivíduo apresenta dor contínua ou intermitente, alternada por períodos de piora e remissão.  

II. Relação entre a intensidade do estímulo e a resposta nociceptiva do organismo em condições fisiológicas 

(A) e em condições patológicas (B). 

Fonte: (o próprio autor) 

 

 Apesar das inúmeras pesquisas já realizadas e do crescente avanço a respeito do 

mundo da dor, muitos são os pontos ainda apenas parcialmente compreendidos 

(BASBAUM et al., 2009). Estudos realizados em países desenvolvidos revelam números 

alarmantes no que diz respeito à dor crônica. Acredita-se que em torno de 20% da 

população adulta seja afetada por tal morbidade, entre os quais, em torno de 30-40% 

apresentam doenças das articulações e músculo esqueléticas, seguidos por dor nas costas 

e pescoço que contabilizam 30% do total, além de enxaqueca e cefaleias que representam 

em torno de 10% dos casos de dor crônica (FAYAZ et al., 2016; SCHOPFLOCHER et 

al., 2011; VAN HECKE et al., 2013). Além disso, estima-se que nos Estados Unidos da 

América, os custos com medicamentos, comorbidades e perda de produtividade dos 

pacientes atingem um montante próximo a US$ 600 bilhões, reforçando que o impacto 

negativo da dor crônica não se limita à esfera emocional e social dos acometidos, mas 

também se expande para um grande prejuízo econômico (HOLMES, 2016). 
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 A dor crônica, por si só, pode ser considerada como uma doença incapacitante, 

presente em muitas condições médicas, e o controle de tal sintoma representa uma 

prioridade terapêutica de extrema importância (PHILLIPS e CLAUW, 2011). Em termos 

de classificação etiológica, a dor crônica pode ser dividida em inflamatória e neuropática, 

mas ambas apresentam mecanismos moleculares semelhantes (BASBAUM et al., 2009). 

De maneira geral, como consequência da lesão tecidual e da inflamação ocorre a 

liberação mais intensa de inúmeros mediadores químicos, que além de ativar também 

sensibilizam os nociceptores, promovendo a diminuição do limiar e facilitando a 

transmissão do impulso (VERRI et al., 2006). Nestes casos a dor é mais persistente sendo 

ao mesmo tempo imprevisível, e é o resultado da ação sinérgica de diversas moléculas, 

que acabam desencadeando a ocorrência de hiperalgesia, definida como resposta 

exacerbada a determinado estímulo, e alodinia, dor resultante de um estímulo 

normalmente inócuo, ambos decorrentes das modificações funcionais nos nociceptores e 

demais estruturas estimuladas pelos mediadores (Figura 2.II.B). 

 

1.1.3.1. Dor Inflamatória 

 

A inflamação é uma reação fisiológica complexa e multimediada, que envolve 

uma série de eventos moleculares e celulares. O processo inflamatório em si consiste 

basicamente na resposta biológica contra quaisquer estímulos possivelmente danosos ao 

organismo, como lesões físicas/químicas ou infecções, envolvendo uma ação coordenada 

entre o sistema imunológico e o tecido afetado (LINLEY et al., 2010; SHERWOOD e 

TOLIVER-KINSKY, 2004). É interessante ressaltar que, na maioria das situações, o 

processo inflamatório pode estar relacionado aos mecanismos que envolvem a 

nocicepção, levando se em conta que dor e inflamação apresentam mediadores e efetores 

em comum (LIBBY, 2007). Além do mais, reforçando tal raciocínio, a dor está entre os 

sinais clássicos que caracterizam o processo inflamatório (LAWRENCE et al., 2002). Tal 

relação intrínseca se explica devido ao fato de que muitos dos mediadores inflamatórios 

podem estimular, direta ou indiretamente, os neurônios sensoriais locais, contribuindo 

para o aparecimento da dor (LIBBY, 2007).  

Assim como a dor, apesar do processo inflamatório apresentar um caráter 

essencialmente protetor, em alguns casos o mesmo pode tornar-se tão intenso que acaba 

por prejudicar o próprio organismo (LIBBY, 2007; LINLEY et al., 2010). Em condições 
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fisiológicas, gradualmente, conforme o fator prejudicial é eliminado a resposta 

inflamatória vai atenuando, o que configura a resposta inflamatória aguda. Contudo, 

dependendo de cada caso, a resposta inflamatória pode assumir um perfil prejudicial ao 

organismo, o que ocorre devido à intensa e descontrolada amplificação dos eventos no 

processo de defesa e às constantes lesões às biomoléculas celulares (ESCH e STEFANO, 

2002). Um dos aspectos mais problemáticos da dor de origem inflamatória do ponto de 

vista clínico é a possibilidade da progressão de um estado agudo para um estado 

prolongado, aumentando consideravelmente a susceptibilidade da instalação de um 

quadro de dor inflamatória crônica e sua consequente evolução para situações ainda mais 

severas, como é o caso das neuropatias (GLASS et al., 2010). 

Nestas condições, a inflamação perde seu cunho protetor e se torna uma patologia, 

normalmente associada a alterações no sistema nervoso (WOOLF e SALTER, 2000). 

Ocorre a progressiva centralização da ação nociceptiva, desenvolvimento de 

hipersensibilidade central e ativação anormal do sistema nociceptivo (ASHMAWI e 

FREIRE, 2016). Tais alterações estão relacionadas com: I) o desequilíbrio entre os 

mediadores inflamatórios, como é o caso da ativação de várias vias moleculares de 

sinalização, tais como a família das proteínas quinase ativadas por mitógeno (MAPK) e a 

via do fator nuclear kappa B (Nf-κB) (RAMESH, 2014); II) o aumento das interleucinas 

pro-inflamatórias (interleucina 1 [IL-1], interleucina 6 [IL-6] e o fator de necrose tumoral 

alfa [TNF-α]) e a redução das anti-inflamatórias (interleucina 10 [IL-10]) (BECHER et 

al., 2016; ZHANG e AN, 2007); III) aumento da atividade e expressão de enzimas 

específicas, como a ciclo-oxigenase-2 (COX-2), óxido nítrico sintase induzível (iNOS)  e 

mieloperoxidase (MPO) (BASBAUM et al., 2009; TAL, 1999), as quais geram 

considerável aumento na concentração de moléculas pro-inflamatórias (prostaglandinas, 

óxido nítrico e espécies reativas, respectivamente) que intensificam a inflamação e 

contribuem para a o processo de neuroinflamação como um todo (ABRAMSON, 2008; 

BECHER et al., 2016; HSIEH e YANG, 2013; RICCIOTTI e FITZGERALD, 2011). No 

decorrer do tempo, a dor não guarda mais relação com a causa periférica, mas sim com 

mecanismos centrais como a sensibilização espontânea e ectópica, reverberação de sinal, 

perda do controle e redução dos mecanismos inibitórios e facilitação excitatória 

(BESSON, 1999; WOOLF e SALTER, 2000), eventos estes, que somados levam à 

amplificação e prolongamento do processo de dor (MILLAN, 1999), podendo evoluir 

para um quadro de dor neuropática. 
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1.1.3.2. Dor Neuropática 

 

 Estudos epidemiológicos estimam que em torno de 7 a 8 % da população mundial 

adulta apresenta dor crônica com características de síndrome neuropática (SMITH e 

TORRANCE, 2012; VAN HECKE et al., 2013). A dor neuropática apresenta etiologia 

heterogênea e pode ser resultante de lesões ou disfunções do SNC ou periférico 

(GALLUZZI, 2007). Sugere-se que diferentes fatores estejam relacionados com seu 

desenvolvimento, desde traumas mecânico intenso, como amputação ou compressão de 

nervos, a efeitos tóxicos de drogas, doenças metabólicas (por exemplo, diabetes), 

infecções (por exemplo, herpes zoster), tumores e doenças neurológicas primárias 

(BOUHASSIRA et al., 2008; MENDELL e SAHENK, 2003). No geral, a dor associada à 

neuropatia persiste por longos períodos após o evento precipitante, podendo o indivíduo 

ter crises de dor episódica, temporária ou persistente, mesmo esta não estando associada a 

qualquer lesão detectável (LOESER e TREEDE, 2008). Diferentemente da dor de cunho 

nociceptivo e inflamatório, a dor neuropática pode ser percebida de maneiras distintas e 

imprecisas, como por exemplo, queimação, formigamento, em picadas, tipo choque 

elétrico, na forma de espasmo ou frio que se difunde ao longo do corpo (FINNERUP et 

al., 2005). Diversos estudos realizados em diferentes partes do mundo apontam para uma 

direção em comum no que diz respeito à dor neuropática: uma sensação que causa 

extremo sofrimento e incapacidade física e mental, associada com desequilíbrio 

emocional e financeiro, juntamente com o grande agravante de um tratamento 

farmacológico parcialmente eficaz no alívio da dor (DUENAS et al., 2016; SMITH e 

TORRANCE, 2012; VAN HECKE et al., 2013). 

 Os mecanismos patofisiológicos exatos relacionados com o desenvolvimento do 

quadro de dor neuropática não estão inteiramente compreendidos (DWORKIN et al., 

2010; OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2016). Acredita-se que sua gênese esteja nas alterações 

ocorridas no limiar dos nociceptores, aumentando de forma considerável a sensibilidade 

destes e, consequentemente, reforçando os impulsos transmitidos à medula espinha 

(JARVIS e BOYCE-RUSTAY, 2009). Por ser um evento crônico, a principal 

característica desta patologia são as alterações neuroplásticas, além da alteração do limiar 

dos nociceptores, modificações na expressão gênica de receptores, por exemplo 

receptores GABAérgicos (inibitórios), canais iônicos, proteínas intracelulares, peptídeos 

neuromoduladores, como o aumento dos níveis da substância P, e outros mediadores de 
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sinalização extracelular (MAPK), que somados resultam em quadro de dor de caráter 

patológico, prolongado e desgastante (JI e STRICHARTZ, 2004) . Além disso, 

juntamente com essas modificações funcionais, a ocorrência concomitante dos processos 

apoptótico, principalmente em regiões ricas em neurônios GABAérgicos e glicinérgicos, 

e inflamatório ao nível de sistema nervoso contribuem consideravelmente para o conjunto 

de alterações observadas no panorama patofisiológico da dor neuropática (JOSEPH e 

LEVINE, 2004; LEUNG e CAHILL, 2010). Sendo assim, é previsível que a eficácia do 

tratamento farmacológico para o controle de tal enfermidade seja no mínimo um desafio. 

Essa imprevisibilidade é decorrente do desconhecimento da fisiopatologia, na qual 

múltiplos mecanismos e mediadores estão envolvidos, o que torna muito complicada a 

resolução do quadro (DWORKIN et al., 2010). 

 

1.1.4. Abordagem farmacológica para o tratamento da dor 

 

Os recursos terapêuticos disponíveis no mercado farmacêutico são suficientes para 

controlar eficientemente a dor aguda, porém o mesmo não ocorre em quadros de dor 

crônica (DWORKIN et al., 2010; PARK e MOON, 2010). Apesar da vasta gama de 

medicamentos disponíveis e aprovados para este fim, a ocorrência de efeitos adversos e a 

baixa eficácia terapêutica associada ao tratamento são fatores determinantes na limitação 

do benefício dessa terapia (PAYNE, 2000) culminando na descontinuidade do tratamento, 

o que, dependendo da situação, pode trazer sérias consequências (MAO, 2009). A escolha 

do medicamento leva em consideração o tipo e o início da dor, assim como a potência e 

duração de ação do fármaco. Outras questões como contra-indicações, hipersensibilidade, 

via de administração e facilidade de acesso do paciente também são pontos de grande 

importância. 

Os principais agentes farmacológicos utilizados para o alívio e controle da dor são 

os analgésicos não-opióides (incluindo-se neste, principalmente o grupo dos anti-

inflamatórios não-esteroidais [AINEs], os analgésicos antipiréticos, como o 

acetaminofeno, os anti-inflamatórios esteroidais [AE]) e os opióides (BLONDELL et al., 

2013). 

Os AINES são o grupo de medicamentos mais prescritos mundialmente para o 

tratamento da dor aguda e crônica relacionada com a inflamação por apresentarem 

atividades analgésica e anti-inflamatória (BLONDELL et al., 2013). O mecanismo de 



34 
 

ação desta classe está relacionado com a inibição da atividade da enzima ciclo-oxigenase 

(COX), o que causa a diminuição de endoperóxidos cíclicos, tais como prostaglandinas, 

prostaciclinas e tromboxanos, que além de exercerem função fisiológica, também podem 

agir como agentes inflamatórios (PAYNE, 2000). A única exceção são os fenamatos, que 

agem como antagonistas dos receptores de prostaglandinas (MONCADA et al., 1978). 

Historicamente, os primeiros AINES desenvolvidos atuavam inibindo indistintamente a 

enzima COX, ou seja, tanto a isoforma 1 (COX-1), a qual é constitutiva e sintetiza 

mediadores citoprotetores, quanto a COX-2, isoforma induzível, cuja atividade e 

expressão se tornam bastante aumentadas em quadros inflamatórios (BOTTING, 2006; 

YEDGAR et al., 2007). É justamente à falta de seletividade que se atribuem os efeitos 

adversos decorrentes do uso dessa classe de fármacos (PAYNE, 2000), tais como danos 

na mucosa gástrica, alterações na homeostase sanguínea e renal (PATINO et al., 2003). 

Os AINES de última geração, apesar de atuarem de forma mais seletiva, com maior 

especificidade para inibir a COX-2 (VANE e BOTTING, 1998), além do custo elevado, 

apresentam certas limitações relacionas aos riscos de efeito adverso associados ao sistema 

cardiovascular (KUKANICH et al., 2012). 

O paracetamol apresenta-se como o fármaco mais versátil e mais usado no 

controle da hipertermia (antipirético) e da dor leve a moderada em diversos pacientes 

incluindo crianças, gestantes e idosos. Essa molécula exerce efeitos analgésicos e 

antipiréticos com baixa ação anti-inflamatória clinicamente provada (ANDERSON, 2008; 

GRAHAM et al., 2013). O exato mecanismo de ação do paracetamol ainda não foi 

elucidado, mas sabe-se que ele exerce seu efeito analgésico possivelmente através da 

interação com outros mecanismos medulares de inibição da dor (sistema serotoninérgico, 

canabinoide de glutamatérgico) (GRAHAM et al., 2013). Apesar de possuir janela 

terapêutica ampla com poucos efeitos adversos, o fato de ser um medicamento não sujeito 

a receita médica, é por vezes utilizado em sobredosagem, podendo provocar 

hepatotoxicidade (GRAHAM et al., 2013). 

Os fármacos caracterizados como AE, também conhecidos como glicocorticoides, 

são moléculas análogas aos esteroides endógenos, com os quais compartilham muitas de 

suas ações biológicas (STREETEN, 1975). O uso dos AE está principalmente relacionado 

ao tratamento de patologias de cunho inflamatório intenso, como doenças auto-imunes, 

reações de hipersensibilidade e dor inflamatória e neuropática (RIJSDIJK et al., 2016). 

No geral, o início de ação destes fármacos pode ser demorado, uma vez que seus 

principais efeitos estão relacionados à modificação da transcrição de determinados genes 
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envolvidos com a resposta inflamatória (BLOOM et al., 1980). Contudo, o tratamento a 

longo prazo com AE está associado com efeitos adversos como retenção hídrica, 

alteração no metabolismo, principalmente hiperglicemia, imunossupressão severa e até 

osteoporose (SHAIKH et al., 2012) 

Os opioides são a classe de fármacos que constituem a base do tratamento 

farmacológico para dor de intensidade moderada a intensa e que é refratária aos AINES e 

AE (NICHOLSON, 2003; ROSENBLUM et al., 2008). Sua ação é mediada pela ativação 

dos receptores para neuropeptídeos opioides endógenos, os quais exercem diversas 

funções fisiológicas, incluindo a modulação inibitória no processo nociceptivo a nível 

periférico, medular e supra-medular (JENSEN, 1997; STEIN, 1995), dessa forma, são 

considerados agonistas de receptores opioides. Apesar de ser para essa classe de fármacos 

à qual se atribui a maior efetividade analgésica, o uso de medicamentos opioides deve ser 

conduzido com muita cautela, pois os efeitos colaterais são intensos e afetam o organismo 

tanto a nível periférico, observado através da constipação intestinal e retenção urinária 

(BENYAMIN et al., 2008), como a nível central, desencadeando alterações no humor, 

concentração e no ciclo sono-vigília (ZACNY, 1995) e dependência física e tolerância 

(BENYAMIN et al., 2008; SAVAGE, 1999). 

 Em quadros de dor crônica, mais especificamente associada com a patologia 

neuropática, faz-se necessário o uso de medicamentos de outras classes. Em geral, 

associações entre os agentes farmacológicos são abordagens comuns na tentativa de 

alcançar sucesso no alívio da dor (DWORKIN et al., 2010). Fora as classes mencionadas 

anteriormente, diversos outros tipos de fármacos são indicados, cujos mecanismos de 

ação nem sempre correspondem diretamente com a patologia, reforçando a compreensão 

incompleta do processo fisiopatológico que se instala no organismo acometido (BARON 

et al., 2010). Desde fármacos antidepressivos, incluindo os inibidores da recaptação de 

serotonina ou de norepinefrina (FINNERUP et al., 2005), fármacos anticonvulsivantes, 

como a pregabalina e a gabapentina (CHIECHIO et al., 2009) e anestésicos de uso tópico 

(WASNER et al., 2005) são utilizados para o alívio de quadros de dor neuropática 

remissiva aos fármacos das classes normalmente prescritas.  

 A dor crônica é um problema de saúde pública mundial (GOLDBERG e MCGEE, 

2011). Associado a isso, evidencia-se que os medicamentos disponíveis na clínica para 

prescrição analgésica e anti-inflamatória, embora eficazes, ainda apresentam diversas 

limitações quanto aos seus efeitos adversos e segurança (KUKANICH et al., 2012). 

Considerando a origem multifatorial e o complexo perfil clínico destas condições, de fato 
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é improvável que o quadro patológico seja controlado por apenas um fármaco possuindo 

um único mecanismo de ação e desta forma o conceito de um tratamento multimodal tem 

atraído a atenção. No que se refere à farmacoterapia, duas estratégias centrais podem ser 

aplicadas: o uso de fármacos que tenham dois ou mais mecanismos complementares ou a 

administração concomitante de dois ou mais fármacos. No entanto, a administração de 

diversos fármacos pode ser bastante inconveniente, diminuir a adesão ao tratamento e 

provocar reações adversas (GIUMMARRA et al., 2015). Por essa razão, há um crescente 

interesse no desenvolvimento de novas moléculas com potencial para o tratamento de tal 

enfermidade, que atuem em múltiplos alvos, além de contemplar boa eficácia terapêutica, 

baixo índice de efeitos adversos e contra-indicações (KENNEDY, 2007). 

 

1.2. SELÊNIO 

 

1.2.1. Características gerais e propriedades biológicas 

 

 Há décadas atrás, os primeiros estudos relatando o efeito biológico do selênio (Se) 

abordavam apenas sua toxicidade (FAN e KIZER, 1990; LEVANDER, 1991), porém 

atualmente este já é reconhecido como um elemento traço essencial, o qual apresenta 

ampla distribuição pelo corpo humano e é extrema importância para a manutenção da 

homeostase fisiológica (RAYMAN, 2012; SCHWARZ e FOLTZ, 1957). No organismo, 

o Se está presente na composição estrutural de diversas selenoproteínas, as quais 

contribuem nas funções tireoidianas, imunológica, de síntese de ácido 

desoxirribonucleico e, especialmente, no sistema antioxidante do organismo, tanto 

enzimático quanto não enzimático (STEINBRENNER e SIES, 2013). A ingestão diária 

de Se recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é de 70 μg 

(DUMONT et al., 2006), porém, estudos mais recentes, sugerem valores em torno de 47-

105 μg/dia (FAIRWEATHER-TAIT et al., 2011; HURST et al., 2010). A dieta, seja 

através da ingestão de alimentos comuns, tanto de origem animal quanto vegetal, ou pela 

suplementação, constitui a maior fonte para obtenção deste micronutriente essencial 

(DUMONT et al., 2006).  

 O papel biológico que o Se exerce fica ainda mais evidente quando avaliamos a 

perspectiva de sua carência no organismo. Interessantemente, dados clínicos e pré-

clínicos têm apontado uma possível ligação entre a deficiência de Se e uma pré-

disposição para o desenvolvimento de uma série de patologias, tais como a depressão e 
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distúrbios de humor, câncer, esclerose múltipla, cardiopatias, diabetes e até doenças 

neurodegenerativas (MESEGUER et al., 1999; SCHWEIZER et al., 2004; WANG et al., 

2016). Dessa forma, devido às propriedades biológicas evidencias a este elemento, o 

interesse da comunidade científica por melhor compreender o papel biológico que o Se 

exerce em organismos vivos tem crescido consideravelmente nos últimos anos, assim 

como a possibilidade de desenvolver propostas para seu uso terapêutico (MAY, 1999; 

NOGUEIRA e ROCHA, 2011; PAPP et al., 2007; TINGGI, 2008). 

 
 

1.2.2. Compostos orgânicos sintéticos de Selênio 

 

 Na natureza, o Se pode ser encontrado tanto na forma orgânica (selenocisteína, 

selenocistina e selenometionina), a qual apresenta maior biodisponibilidade e, geralmente, 

menor toxicidade em relação à outra forma (YOUNG et al., 1982), que é a inorgânica 

(selenito e selenato) (NAKAMURO et al., 2000). Nas últimas décadas, os compostos 

orgânicos sintéticos de Se vêm sendo foco de pesquisas científicas tanto em síntese 

orgânica, devido à aplicação dessas moléculas como intermediário de reações (BILHERI 

et al., 2015; PROCHNOW et al., 2016), como para suas ações em sistemas biológicos, 

uma vez que várias propriedades farmacológicas e toxicológicas já foram relatadas a essa 

classe (NOGUEIRA e ROCHA, 2011; NOGUEIRA et al., 2004). Além disso, devido à 

síntese química de fácil condução, a biblioteca de compostos contendo o átomo de Se é 

ampla (Figura 3), se expandindo a estruturas químicas semelhante a moléculas com 

grande potencial terapêutico, como é o caso dos esteroides (Figura 3.D) (MARCONDES 

SARI et al., 2014; MARCONDES SARI et al., 2016; RODRIGUES et al., 2010) e 

salicilatos (Figura 3.J) (CHAGAS et al., 2014; YU et al., 2010). Reforçando o potencial 

desses compostos, a literatura traz inúmeras evidências das propriedades biológicas destes 

em diversos modelos pré-clínicos, tanto in vitro quanto in vivo (NOGUEIRA e ROCHA, 

2011), e também em estudos realizados em humanos (NOGUCHI, 2016; OGAWA et al., 

1999; SINGH et al., 2016; YAMAGUCHI et al., 1998). 

 Entre as moléculas orgânicas de Se mais estudadas pelo nosso grupo de pesquisa 

estão os disselenetos de diorganoila e entres eles destaca-se o disseleneto de difenila 

(PhSe)2 (Figura 3.A), o qual é considerado precursor dessa classe de compostos 

(NOGUEIRA e ROCHA, 2011). 
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Figura 3. Exemplo de estruturas moleculares de compostos orgânicos. 

 

Composto orgânicos de selênio com atividade antinociceptiva já reportada: (A) Disseleneto de Difenila; (B) 

Disseleneto de m-trifluormetil-fenila; (C) Disseleneto de p-metóxi-fenila; (D) p-cloro-selenoesterol; (E) 3-

Alquinil-selenofeno; (F) 2-Feniletil butil seleneto; (G) Difenil-1,2-bis(selenilfenil)etano; (H) Disselento de 

Bis(fenilimidazolselenozolila; (I) 3-(4-fluorofenilselenil)-2,5-difenilselenofeno; (J) Ácido 2-hidroxi-4-

selenocianatobenzóico. 

Fonte: Adaptado de RAFIQUE (2017). 

 

1.2.2.1. Propriedades biológica do (PhSe)2 

 

 Nos últimos anos, na tentativa de buscar novos fármacos que poderão representar 

uma nova alternativa terapêutica no combate e/ou controle de patologias, o nosso grupo 

de pesquisa tem investigado amplamente as propriedades farmacológicas do (PhSe)2 

(NOGUEIRA e ROCHA, 2011; NOGUEIRA et al., 2004). A literatura relata o potencial 

antioxidante dessa molécula em modelos in vitro e in vivo de estresse oxidativo 

(PRIGOL, M. et al., 2009a), atividade antiviral (SARTORI et al., 2016), ação do tipo 

antidepressiva e ansiolítica (SAVEGNAGO et al., 2008), anorexígena (BORTOLATTO 

et al., 2015), nootrópica (ROSA et al., 2003), anti-inflamatória (LUCHESE et al., 2012; 

NOGUEIRA et al., 2003b), anti-úlcera (SAVEGNAGO et al., 2006), hepatoprotetora 

(BORGES et al., 2005) e, inclusive, efeito antinociceptivo em diferentes modelos de dor 

aguda (NOGUEIRA et al., 2003b; SAVEGNAGO et al., 2007a; ZASSO et al., 2005) e 

crônica (DA ROCHA et al., 2013; ROSA et al., 2015; SAVEGNAGO et al., 2007a). 

Assim, o (PhSe)2 é uma molécula pleiotrópica, pois exercer seus efeitos em variados sítios 

de ação, podendo agir direta ou indiretamente sobre diferentes cascatas de sinalização, 
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sistemas de neurotransmissão, enzimas e outras proteínas (NOGUEIRA e ROCHA, 

2011), o que reforça a potencial aplicação terapêutica desse grupo de moléculas para o 

tratamento de diversas patologias.  

 Contudo, apesar do potencial farmacológico do composto, algumas restrições 

relacionadas às suas características físico-químicas dificultam a evolução dos estudos 

para etapas mais avançadas assim como a aplicação na clínica (PRIGOL et al., 

2012b;2013). O (PhSe)2 apresenta alta lipofilicidade, o que limita a solubilidade da 

molécula a solventes orgânicos ou óleos, como dimetilsulfóxido e óleos vegetais (canola 

e soja) ou mineral, respectivamente, restringindo as possibilidades de via de 

administração em termos de estudos clínicos e préclinicos e também podendo influenciar 

consideravelmente nas características farmacocinéticas da molécula (PRIGOL et al., 

2009b). Além disso, o (PhSe)2 tem elevado valor de Log D (coeficiente de distribuição) e 

forte ligação com proteínas plasmáticas, o que sugere baixa biodisponibilidade da 

molécula, o que requer doses mais elevadas para atingir concentrações 

farmacologicamente efetivas (PRIGOL et al., 2012b;2013). Sendo assim, faz-se 

necessário a aplicação de estratégias que possam contornar essas limitações e permitir a 

evolução dos estudos para futura utilização na clínica. 

 

1.2.2.2. Disseleneto de p,p’-metoxila difenila, análogo estrutural do (PhSe)2 

 

 Considerando que a interação de uma molécula com o organismo está associada 

com sua estrutura química, devido à existência de uma estreita relação entre estrutura 

química e efeito biológico, o estudo da influência da modificação estrutural nestes 

parâmetros é de grande serventia e importância no desenvolvimento de novos compostos 

(JONES e TIPTAFT, 1977; PHILLIPPS, 1990). Assim, levando em conta essas 

características, buscou-se estudar mais detalhadamente o impacto de alterações estruturais 

específicas na molécula do (PhSe)2. Nesse contexto, o disseleneto de p,p’-metoxila 

difenila (OMePhSe)2 (Figura 3.C) é um análogo estrutural do (PhSe)2 resultante da 

inserção do grupamento funcional metoxila na posição para no anel aromático do 

(PhSe)2. No que diz respeito aos seus efeitos biológicos, em um estudo comportamental 

realizado por Nogueira e colaboradores (2003), foi demonstrado que a modificação 

estrutural reduziu a toxicidade da molécula em comparação com o (PhSe)2, uma vez que a 

administração do (OMePhSe)2 desencadeou convulsão em um número inferior de animais 

(NOGUEIRA et al., 2003a). Reforçando essa ideia, em um estudo comparativo conduzido 
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por Savegnago e colaboradores (2009) descobriu-se que entre os disselenetos de 

diorganoila dissubstituídos, o (OMePhSe)2 foi o único que não desencadeou efeitos 

tóxicos (alteração no consumo de água e comida, peso corporal e na atividade da enzima 

catalase e δ-aminolevulinato desidratase) após uma única administração de altas doses em 

camundongos (372 mg/kg) pela via intragástrica (SAVEGNAGO et al., 2009). Além da 

redução da toxicidade da molécula, a modificação estrutural manteve as ações 

farmacológicas que já haviam sido relatadas para o (PhSe)2, tais como hepato e 

renoproteção contra indutores de dano químico (WILHELM et al., 2012; WILHELM et 

al., 2009), efeito do tipo antidepressivo (OLIVEIRA et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2017) 

e ansiolítico (OLIVEIRA et al., 2017), além das propriedades antioxidantes (PRIGOL et 

al., 2009a), e da ação nootrópica (PINTON et al., 2013) e antinociceptiva (JESSE et al., 

2009; OLIVEIRA et al., 2016; PINTO et al., 2008). Interessantemente, cabe ressaltar que 

a dose efetiva do (OMePhSe)2 foi menor que a do (PhSe)2 em alguns testes 

comportamentais de nocicepção aguda induzida por agentes químicos e térmicos (Tabela 

1) (JESSE et al., 2009; PINTO et al., 2008; SAVEGNAGO et al., 2007b). Porém, apesar 

dessas vantagens do (OMePhSe)2 frente ao (PhSe)2, ambos compartilham características 

físico-químicas bastante semelhantes, principalmente no que diz respeito à elevada 

lipofilicidade. Além disso, pouco se sabe a respeito do impacto da modificação estrutural 

no perfil de distribuição do mesmo, assim como na estabilidade do composto.  

Ação antinociceptiva dos compostos (PhSe)2 e (OMePhSe)2 em diferentes testes de nocicepção aguda após 

30 minutos de administração, pela via intragástrica, em camundongos.  

Fonte: SAVEGNAGO (2007;2008a; 2008b), PINTO (2008) e JESSE (2009). 

 Para casos como estes, quando os compostos são farmacodinamicamente 

promissores, mas com limitações físico-químicas que podem influenciar negativamente 

nos efeitos biológicos, existem recursos tecnológicos no campo farmacêutico que visam 

Teste Comportamental
Composto (mg/kg)

(PhSe)2 (OMePhSe)2

Contorções induzidas pelo ácido acético 1 5

Nocicepção induzida por carragenina 1 1

Nocicepção induzida por glutamato 5 0,1

Nocicepção induzida por formalina - 1 ª Fase 10 1

Nocicepção induzida por formalina - 2 ª Fase 0,5 1

Imersão da cauda 10 5

Chapa quente 10 10

Bradicinina 25 10

Acetato de forbol miristato 10 10

Tabela 1. Análise comparativa da menor dose efetiva em diferentes testes de nocicepção aguda para o 

(PhSe)2 e o (OMePhSe)2. 
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contornar esses aspectos e aprimorar as ações farmacológicos das moléculas (TIWARI et 

al., 2012). 

 

 

1.3. NANOTECNOLOGIA NO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TERAPIAS 

 

1.3.1. Características gerais 

 

 As pesquisas na área farmacêutica têm tornado evidente que somente o 

desenvolvimento de novos compostos não é suficiente para assegurar o progresso da 

terapia medicamentosa. Apesar dos esforços na busca de moléculas seletivas, de elevada 

potência e eficácia e que atuem apenas nos alvos desejados, não são raros os casos em 

que características físico-químicas desfavoráveis prejudicam a evolução dos estudos rumo 

às etapas mais avançadas para o desenvolvimento de novos agentes farmacológicos 

(TESTA et al., 2001). A efetividade das terapias utilizando substâncias ativas não 

depende somente de se comprovar que determinada molécula possui atividade e através 

de qual mecanismo de ação a mesma desenvolve seus efeitos. Alguns aspectos 

biofarmacêuticos, como concentração insuficiente devido à má absorção, metabolismo e 

eliminação rápidos, distribuição para outros tecidos, combinados com elevada toxicidade 

além de baixa solubilidade e estabilidade em fluidos corporais condicionam a obtenção de 

um tratamento eficiente (CABANA, 1976).  

Nesse contexto, destaca-se o delineamento de formulações em que se emprega a 

nanotecnologia para o desenvolvimento de medicamentos capazes de contornar 

limitações físico-químicas e, consequentemente, com propriedades farmacológicas 

aprimoradas (CHAN e HOLFORD, 2001). A nanotecnologia foi desenvolvida para 

contribuir com diferentes ramificações da ciência, com destaque para aplicação nas 

ciências biomédicas (LIN et al., 2010), e uma de suas áreas de maior impacto é a 

"nanomedicina" que, de acordo com o National Institute of Health (NIH), refere-se à 

intervenção médica, em escala nanométrica, altamente específica, destinada à prevenção, 

diagnóstico, monitoramento e tratamento de doenças (MOGHIMI et al., 2005). A partir 

de diferentes matérias-primas e de sua organização em sistemas nanométricos, torna-se 

possível modificar a absorção e a distribuição tecidual de moléculas deficientes nessas 

características, tendo como consequência a potencialização dos efeitos terapêuticos, sem 

alterar seu mecanismo de ação, e a redução da toxicidade (DIMER et al., 2013; 
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SCHAFFAZICK et al., 2003). Tendo em vista a vetorização de fármacos, a ciência 

farmacêutica passou a aplicar a nanotecnologia nos anos 70, dando início a uma 

revolução na administração de medicamentos no organismo (SAKATA et al., 2007). Com 

o auxílio desta tecnologia, um fármaco pode ser incorporado a um sistema 

nanoestruturado e alcançar concentrações efetivas em tecidos infectados e inflamados, os 

quais jamais seriam atingidos pela forma convencional do medicamento, e apresentar 

perfil controlado de liberação, otimizando e aumentando consideravelmente a eficiência 

da terapia (MOGHIMI et al., 2005). 

 Os nanosistemas de liberação de fármacos constituem uma parcela significativa da 

nanomedicina (PARK, 2007). A nanotecnologia farmacêutica iniciou com o surgimento 

dos lipossomas, em meados da década de 70. Em seguida, foram desenvolvidos os 

sistemas nanoparticulados empregando polímeros biodegradáveis sintéticos 

(COUVREUR et al., 1979). Já nos anos 90, surgiram as nanopartículas lipídicas sólidas e 

os nanosistemas mais sofisticados, denominados sistemas furtivos, os quais apresentam 

revestimentos contendo polímeros hidrofílicos, que permitem um aumento no tempo de 

circulação no organismo (BARRATT, 2000). Os sistemas nanoestruturados apresentam 

diâmetro de partícula entre 10 e 1000 nm, diferindo entre si quanto à composição quali e 

quatitativa, organização a nível molecular, métodos de preparo e características 

morfológicas (DIMER et al., 2013; SCHAFFAZICK et al., 2003). A estrutura, o tamanho 

e a forma dos nanosistemas fornecem uma nova dimensão de controle físico, podendo 

ocorrer uma adaptação específica para determinada função, aprimorando as propriedades 

farmacológicas de determinada substância (FARAJI e WIPF, 2009; FRANK et al., 2015). 

Desta forma, compostos que sofrem algumas limitações, os quais dificultam o 

desenvolvimento de medicamentos, como baixa biodisponibilidade devido à solubilidade 

limitada nos fluídos biológicos, potencial tóxico ou ainda estabilidade relativa, podem ter 

suas características melhoradas através da incorporação em nanocarreadores (FORREST 

e KWON, 2008). 

 Conforme mencionado anteriormente, sistemas nanoparticulados podem aprimorar 

o perfil farmacocinético de vários fármacos, seja por aumentar sua estabilidade química 

ou facilitar a absorção do mesmo (FARAJI e WIPF, 2009; FORREST e KWON, 2008; 

FRANK et al., 2015). De forma geral, quando administradas pela via oral, os fatores que 

interferem na absorção intestinal das nanopartículas são o tamanho da estrutura, a 

natureza do polímero, o potencial zeta, o meio de dispersão, além da presença de 
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nutrientes no trato gastro-intestinal que podem influenciar a captação das partículas 

(BERTRAND e LEROUX, 2012; DELIE, 1998). Os sistemas nanoestruturados são 

permeáveis e os mecanismos de passagem dessas partículas são a captação pela via 

paracelular, a captação intracelular e o transporte através das células epiteliais da mucosa 

intestinal além da captação pelo sistema linfático pelas células M e de Peyer (AHLIN et 

al., 2002; HUSSAIN et al., 2001). As nanopartículas administradas pela via oral podem 

seguir diferentes vias: trânsito direto no trato gastro-intestinal até eliminação pelas fezes e 

bioadesão (adesão às mucosas intestinais), processo pelo qual partículas ficam 

imobilizadas na superfície intestinal prolongando o tempo de residência da estrutura na 

mucosa e favorecendo sua absorção (PONCHEL e IRACHE, 1998). Além disso, é 

bastante estudado a possibilidade do uso da via intravenosa para a administração de 

sistemas nanoestruturados, via esta que não apresenta a etapa de absorção, sendo que a 

formulação/medicamento alcança de imediato a corrente sanguínea (ZHOU et al., 2015). 

Uma vez circulando no organismo, as nanopartículas podem se distribuir para os tecidos, 

o que ocorre através de mecanismos de captação tecidual da nanoestrutura, difusão direta 

ou por meios ainda não totalmente elucidados, a depender das características físico-

químicas da nanoestrutura (HE et al., 2010). Além disso, parte das nanopartículas podem 

se ligar a proteínas plasmáticas, o que modifica o tempo de circulação da estrutura. É 

importante salientar que por se tratar de um “corpo estranho”, grande parte das 

nanopartículas acaba sendo removida da circulação através do processo de fagocitose 

mediada por macrófagos residentes nos capilares sanguíneos principalmente do baço e do 

fígado, o que as remove da circulação e pode ser um ponto crítico no desenvolvimento de 

sistemas nanocarreadores de fármacos. Para contornar tal situação, a funcionalização da 

superfície das nanopartículas com o uso de determinadas substâncias favorece o aumento 

da concentração das nanopartículas na circulação por uma proteção estérica (SCHIPPER 

et al., 2009; SOPPIMATH et al., 2001). Assim, assume-se que quando um fármaco é 

incorporado em um sistema nanoestruturado, suas características físico-químicas 

apresentam impacto reduzido no perfil farmacocinético, sendo este então mediado pela 

nanoestrutura, a depender da composição, tamanho, via de administração e possivelmente 

outras peculiaridades (BERTRAND e LEROUX, 2012; ONOUE et al., 2014). 

 A nanotecnologia cada vez mais chama a atenção de pesquisadores e indústrias 

farmacêuticas pelas vantagens que apresenta frente às formulações convencionais, o que 

leva a um aumento nos investimentos em formulações de base nanotecnológica no Brasil 
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e no mundo nos últimos anos (DIMER et al., 2013). Atualmente, alguns medicamentos 

empregando nanocarreadores já se encontram disponíveis no mercado para 

comercialização, entre eles agentes para o tratamento de câncer, Abraxane/ Taxol (câncer 

de mama) – Abraxane® (MIELE et al., 2009), infecções fúngica sistêmica, lipossomas de 

anfotericina B (HIEMENZ e WALSH, 1996), artrite reumatoide e doença de Crohn, 

nanopartículas poliméricas de Certolizumabe pegol – Cimzia® (DIMER et al., 2013), 

quadros de dor crônica refratário a medicação convencional, lipossomas de morfina – 

DepoDur® (ALAM e HARTRICK, 2005), entre outros (DIMER et al., 2013; WEISSIG et 

al., 2014). Para os próximos anos, embora timidamente, é esperado um aumento no 

número de nanocarreadores coloidais com aplicações terapêuticas para diferentes fins 

devido às diversas vantagens já atribuídas à associação entre medicamentos e 

nanotecnologia (DIMER et al., 2013; WEISSIG et al., 2014). 

 Contudo, em contrapartida à crescente produção e utilização de dispositivos 

nanoestruturados, surge a preocupação com a toxicidade destes carreadores 

(OBERDORSTER et al., 2005). Alguns estudos sugerem que as mesmas propriedades 

que tornam os nanomateriais tão atrativos do ponto de vista físico-químico, podem 

também ser responsáveis por efeitos nocivos aos organismos (LANDSIEDEL et al., 

2009). Mesmo quando se trata de materiais biodegradáveis, a questão do tamanho 

reduzido dos nanocarreadores pode modificar consideravelmente as propriedades físico-

químicas até então ditas conhecidas dos materiais, assim como a interação destes com as 

macromoléculas no organismo (YILDIRIMER et al., 2011). Além disso, o fato de ser 

biodegradável não significa que imediatamente após a degradação irá afastar-se do seu 

local de ação e ser removido do organismo (WOODRUFF e HUTMACHER, 2010). No 

que tange às características físico-químicas, o tamanho, a área superficial, as 

características químicas e morfológicas de superfície das nanopartículas influenciam 

diretamente nos efeitos tóxicos induzidos pelas mesmas, pois facilita a transposição das 

barreiras biológicas e o alcance a microambientes celulares mais delicados (AULA et al., 

2015). As diversas interações desses materiais com células, fluídos e tecidos devem ser 

considerados (OBERDORSTER et al., 2005). Com isto, a caracterização de nanomaterias 

e, por consequência, dos nanocarreadores é de extrema importância para que possíveis 

eventos de toxicidade sejam prevenidos, assim como para que se tenha um controle maior 

do desempenho da formulação no organismo (OBERDÖRSTER et al., 2009). Assim, 

estes aspectos demonstram a necessidade de se conduzir estudos nessa área, fundamentais 

para fornecer subsídios para melhorar a aceitação dos produtos nanotecnológicos, 
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permitindo ampliar a percepção pública da nanotecnologia e sua aplicação com maior 

segurança. 

 

1.3.2. Nanocápsulas poliméricas 

 

Entre os diferentes sistemas nanotecnológicos utilizados no carreamento de 

moléculas, estão as nanocápsulas poliméricas, que se apresentam como sistemas 

vesiculares (Figura 4), onde o núcleo oleoso está circundado por uma parede polimérica 

e o fármaco dissolvido/disperso no núcleo (Figura 4.VI) e/ou adsorvido à parede de 

polímero (Figura 4.V) (FESSI et al., 1989), sendo assim considerados sistemas 

“reservatório” (COUVREUR et al., 2002). O óleo, componente do núcleo oleoso das 

nanocápsulas (Figura 4.II), pode ser sintético, como triglicerídeos de cadeia média 

(SANTOS et al., 2013), ou de origem vegetal, como óleo de coco (SANTOS et al., 2014), 

óleo de rosa mosqueta (CHASSOT et al., 2015), óleo de arroz (RIGO et al., 2015), óleo 

de semente de uva (ALMEIDA et al., 2010), óleo de canola (GIORDANI et al., 2014) 

entre outros. O tipo de fase oleosa usada como núcleo na preparação de nanocápsulas 

poliméricas pode modificar as propriedades biológicas da formulação, uma vez que este 

influencia no tamanho das nanopartículas, no índice de polidispersão e na estabilidade, 

devido à diferença de viscosidade, tensão interfacial e características hidrofóbicas 

(BOUCHEMAL et al., 2004; SCHAFFAZICK et al., 2003). Entre os polímeros mais 

utilizados no preparo destes sistemas, destaca-se a poli (Ɛ-caprolactona) (WOODRUFF e 

HUTMACHER, 2010), um material biocompatível e biodegradável (Figura 4.I). Sua 

elevada compatibilidade com uma gama de fármacos permite a distribuição uniforme dos 

fármacos na matriz polimérica e, por ser um polímero semicristalino, protege as 

moléculas frente a degradação química e/ou enzimática e apresenta degradação mais lenta 

em condições fisiológicas, o que facilita a liberação sustentada do fármaco (GUTERRES 

et al., 2007; POHLMANN et al., 2013). 

As nanocápsulas poliméricas tem o seu desenvolvimento minuciosamente 

planejado com base na compatibilidade dos constituintes, uma vez que se o óleo utilizado 

dissolver o polímero aplicado a nanoestrutura formada não é estável, e numa razão 

fármaco/polímero adequada, pois a desproporção entre eles pode acarretar em eventos de 

precipitação do fármaco, objetivando obter eficiência de encapsulação elevada e 

toxicidade reduzida (GURSOY et al., 1989). Em regra, a escolha de um método de 
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preparação é determinada pelas características de solubilidade do princípio ativo 

(VAUTHIER e BOUCHEMAL, 2009). No que diz respeito ao preparo das nanocápsulas 

poliméricas, um dos métodos mais empregado é o da deposição interfacial de polímero 

pré-formado, pois além de ser apropriado para o nanoencapsulamento de moléculas 

lipofílicas, como é o caso da maioria dos fármacos, esse método é mais facilmente 

controlável, além de apresentar altos níveis de eficiência de encapsulamento do fármaco 

(QUINTANAR-GUERRERO et al., 1998). Basicamente, o método consiste na 

preparação de duas fases, uma orgânica e uma aquosa; a fase orgânica, contendo um 

solvente miscível em água (acetona ou etanol), tensoativo lipofílico (Span® 60, por 

exemplo), polímero, óleo e o fármaco, é injetada em uma fase aquosa contendo tensoativo 

hidrofílico (Tween® 80, por exemplo) (Figura 4.III). Quando o solvente orgânico 

difunde na água inicia-se o processo de precipitação do polímero hidrofóbico, formando a 

estrutura casca-núcleo das nanocápsulas. A formação das nanoestruturas se encerra na 

etapa de evaporação do solvente orgânico (Figura 4.IV), permanecendo apenas uma 

suspensão aquosa de nanocápsulas (FESSI et al., 1989; MORA-HUERTAS et al., 2010; 

SCHAFFAZICK et al., 2003).  

As nanocápsulas poliméricas têm sido desenvolvidas visando inúmeras aplicações 

terapêuticas, sendo planejadas, principalmente, para administração parenteral, oral, 

oftálmica ou tópica (TIWARI et al., 2012). Esses sistemas têm sido aplicados com 

diferentes propósitos, tais como: gastroproteção, tanto contra inativação do fármaco 

quanto contra danos à mucosa gastrointestinal (GUTERRES et al., 1995), melhora no 

índice terapêutico e efeito farmacológico (BERNARDI et al., 2009a; HAAS et al., 2009; 

SCHAFFAZICK et al., 2008), controle da liberação (CRUZ et al., 2006) e a redução de 

efeitos adversos (FARAJI e WIPF, 2009). Somado a isso, alterações no perfil de 

biodisponibilidade (SONAJE et al., 2010) e de distribuição tecidual dos fármacos (HAAS 

et al., 2009) já foram reportados pelo processo de nanoencapsulamento, o que reflete no 

regime de administração do mesmo, diminuindo a frequência necessária e facilitando a 

terapia e a adesão dos pacientes à mesma (DEVALAPALLY et al., 2007; SAHOO e 

LABHASETWAR, 2003) 
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Figura 4. Representação esquemática dos processos de formulação de nanocápsulas poliméricas através do 

método de deposição interfacial do polímero pré-formado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) O polímero poli (Ɛ-caprolactona), um dos mais utilizados para a formulação de nanocápsulas poliméricas. 

II) Triglicerídeos de cadeia média, óleo de origem sintética, bastante aplicado para a formulação de 

nanocápsulas.  

III) Processo de mistura dos componentes, os quais se encontravam separados nas respectivas fases (fase 

aquosa – tensoativo + H2O; fase orgânica – fármaco, óleo, tensoativo, polímero e acetona). 

IV) Evaporação do solvente orgânico e parte da água para atingir volume final da formulação e a 

concentração da substância ativa desejada, a qual consiste em uma suspensão aquosa de nanocápsulas 

poliméricas. 

V e VI) Disposição do fármaco na nanoestrutura; adsorvido na parede polimérica ou disperso no núcleo 

oleoso. 

Fonte: (o próprio autor) 

 

1.3.3. Nanotecnologia aplicada no tratamento da dor 

 

 Tendo em vista as diversas características atribuídas pela incorporação de 

moléculas em nanocarreadores, nos últimos anos a pesquisa voltada para o estudo da 

possível aplicação desta ferramenta tecnológica na melhoria do tratamento farmacológico 

da dor tem se intensificado (FRANK et al., 2015; MORADKHANI et al., 2017). Seja 

devido ao perfil de liberação modificada e controlada que os sistemas de nanocarreadores 

exibem (CRUZ et al., 2006), ou pelo aumento da biodisponibilidade e distribuição 

tecidual do fármaco no organismo, o que torna a terapia mais efetiva, ou até mesmo em 

função de aumentar a estabilidade da molécula incorporada na nanoestrutura e reduzir a 

ocorrência de efeitos adversos (MOGHIMI et al., 2005), a conclusão de diversos estudos 

pré-clínicos aponta para uma direção comum:  uma nova alternativa terapêutica para o 

tratamento dos quadros de dor. Como exemplo, podemos citar trabalhos desenvolvidos 

por Villalba e colaboradores, nos quais se relatou que a incorporação do meloxicam, um 
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AINE bastante utilizado na clínica, causou considerável aumento no tempo de ação 

antinociceptiva do mesmo em diferentes testes de dor aguda (VILLALBA et al., 2014), 

assim como redução do potencial ulcerogênico e hepatotóxico em comparação com a 

forma livre do fármaco (VILLALBA et al., 2016). A literatura relata também outros 

AINES nanoencapsulados, como nimesulida (LENZ et al., 2012), cetoprofeno 

(FERREIRA et al., 2016) e indometacina (BERNARDI et al., 2009b), que apresentaram 

aumento da duração do efeito antinociceptivo e redução da dose efetiva em um modelo de 

dor inflamatória induzido por adjuvante completo de Freund. Interessantemente, a 

incorporação de opioides em sistemas nanoestruturados prolongou a permanência do 

fármaco em concentrações farmacologicamente efetivas no plasma de roedores, assim 

como também reduziu a ocorrência de efeitos adversos (SÃO PEDRO et al., 2016), 

confirmando uma melhora no perfil farmacológico da molécula. Além disso, compostos 

naturais, como a curcumina e o resveratrol, também tiveram suas propriedades 

antinociceptivas e anti-inflamatórias aprimoradas pela incorporação em nanocarreadores 

(ARORA et al., 2015; CORADINI et al., 2015). 

 Reforçando essa ideia, como mencionado anteriormente, alguns medicamentos 

convencionais já estão disponíveis no mercado na forma de nanocarreadores, como é o 

caso do Cimzia®, para o tratamento de artrite reumatoide e doença de Crohn, que consiste 

de Certolizumabe pegol incorporado em nanocápsulas poliméricas (DIMER et al., 2013) 

e também do DepoDur®, para quadros de dor crônica refratário a medicação 

convencional, lipossomas de morfina (ALAM e HARTRICK, 2005). Tais evidencias 

levam a crer que essa associação apresenta grande potencial para suprir as atuais 

necessidades no campo da terapêutica de diversas patologias, incluindo o tratamento dos 

casos de dor crônica (HUA e WU, 2013; MORADKHANI et al., 2017). 

 

1.3.4. Incorporação de compostos orgânicos de selênio em sistemas 

nanoestruturados 

 

   Apesar de raros, estudos que avaliam a associação entre nanotecnologia e 

compostos orgânicos de Se já vem sendo conduzidos. Em um trabalho pioneiro, Giordani 

e colaboradores desenvolveram nanocápsulas poliméricas de (PhSe)2, propondo uma 

alternativa à forma convencional de estudo do composto, normalmente dissolvido em 

veículos oleosos (óleo de canola). A incorporação do (PhSe)2 às nanocápsulas 
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poliméricas, compostas por poli (Ɛ-caprolactona) como polímero e óleo de canola como 

núcleo oleoso, gerou uma formulação com características apropriadas (tamanho de 

partícula na faixa nanométrica) e causou modificações no perfil de distribuição tecidual 

da molécula, frente à sua forma livre, o qual foi determinado pela detecção dos níveis do 

elemento Se nos diferentes tecidos (GIORDANI et al., 2014). Na sequência, Stefanello e 

colaboradores, utilizando a mesma formulação, realizaram uma avaliação comparativa do 

perfil antioxidante do (PhSe)2 livre e incorporado nas nanocápsulas e evidenciaram que o 

nanoencapsulamento promoveu um aumento da capacidade antioxidante do composto, 

tanto in vitro quanto ex vivo (STEFANELLO et al., 2015). Mais recentemente, Junior e 

colaboradores (DOS REIS ANTUNES JUNIOR et al., 2017), propuseram a incorporação 

do (PhSe)2 em uma formulação de nanoesferas poliméricas compostas por poliácido lático 

(polímero) e realizaram avaliação da estabilidade e caracterização físico-química das 

estruturas utilizando diferentes técnicas. No mesmo trabalho, demonstraram através de 

um teste in vitro que a incorporação do (PhSe)2 não modificou o potencial antioxidante da 

molécula. Porém, apesar de inovadores, os trabalhos são preliminares tanto em termos de 

caracterização e desenvolvimento da formulação, como de efeitos biológicos decorrentes 

da incorporação do (PhSe)2 a esse sistema. E no que diz respeito ao (OMePhSe)2, até o 

momento, nenhum estudo utilizando formulações farmacêuticas foi realizado.  

   Sendo assim, tendo em vista (I) os múltiplos aspectos patofisiológicos do quadro 

de dor crônica, (II) a urgência pelo avanço de novas terapias para o tratamento da dor,  

(III) o potencial efeito antinociceptivo já descrito para moléculas orgânicas de Se, em 

especial o (OMePhSe)2, e  (IV) as ferramentas tecnológicas disponíveis para o 

aprimoramento do efeito de moléculas, torna-se interessante a proposta do estudo da 

incorporação do (OMePhSe)2 em nanocápsulas poliméricas assim como seus potenciais 

efeitos farmacológicos em modelos animais de dor. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Desenvolver, caracterizar e avaliar a estabilidade físico-química de nanocápsulas 

poliméricas contendo (OMePhSe)2. Além disso, determinar, em um estudo comparativo 

entre a forma livre e nanoencapsulada do composto, a distribuição tecidual, potencial de 

toxicidade e a atividade farmacológica em diferentes modelos animais de dor. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Considerando os aspectos mencionados, os objetivos específicos desta tese 

compreendem: 

   Realizar a caracterização físico-química e análise da estabilidade da formulação de 

nanocápsulas poliméricas contendo (OMePhSe)2 através diferentes técnicas; 

    Avaliar se a administração repetida do (OMePhSe)2, livre ou nanoencapsulado, 

administrado pela via intragástrica, desencadeia efeitos tóxicos em camundongos; 

   Estabelecer o perfil de distribuição tecidual do (OMePhSe)2, livre ou 

nanoencapsulado após a administração repetida em camundongos; 

     Comparar o efeito antinociceptivo agudo decorrente da administração do 

(OMePhSe)2 incorporado às nanocápsulas poliméricas ou na forma livre, utilizando vias 

de administração distintas; 

     Investigar e comparar se o (OMePhSe)2, livre ou nanoencapsulado, reduz as 

alterações comportamentais, bioquímicas e moleculares desencadeadas pelo modelo de 

dor inflamatória induzida por adjuvante completo de Freund em camundongos; 

     Estudar se a administração de (OMePhSe)2, na forma livre ou nanoencapsulada, 

reduz as alterações comportamentais e moleculares induzidas pelo modelo de dor 

neuropática utilizando a cirurgia da constrição parcial do nervo ciático. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

   O desenvolvimento dessa tese está apresentado na forma de dois artigos 

científicos e dois manuscritos. Os itens Introdução, Materiais e Métodos, Resultados, 

Discussão e Referências Bibliográficas encontram-se descritos no próprio manuscrito. 

   Em anexo a esta tese encontram-se a carta de aprovação do projeto de pesquisa 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de Santa 

Maria, assim como a autorização da editora para reprodução dos artigos científicos. 
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3.1. ARTIGO 1 

  

 As nanocápsulas poliméricas de disseleneto de p,p’-metóxi-difenila são 

quimicamente estáveis não induzem toxicidade em camundongos 

 

 

 P,P’-METHOXYL-DIPHENYL DISELENIDE-LOADED POLYMERIC 

NANOCAPSULES ARE CHEMICALLY STABLE AND DO NOT INDUCE 

TOXICITY IN MICE 
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Supplementary data 

Figures 

Fig .1S 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1S . Macroscopic systems appearance. 
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Fig .2S 

 

Fig .2S Evaluation of (OMePhSe)2 NCs suspension parameters throughout the stability 

studies. (A) Average diameter, (B) PDI, (C) zeta potential and (D) pH. Each column 

represents the mean ± S.E.M of three experiments performed in triplicate. Asterisks 

denote the significant difference in comparison to the respective initial time (T0) and 

sharps denote significant difference among the groups at a specific time analyzed by One-

way ANOVA, followed by Newman-Keuls’ tests (**) p < 0.01 and (***/###) p < 0.001. 

Data were analyzed by One-way ANOVA of repeated measures (p>0.05). 
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Fig .3S 

 

Fig .3S Hemolysis percentage at concentration range of 5 – 100 µg/mL for (OMePhSe)2, 

free or NC, and NC-BR. Each line represents the mean with S.E.M. of three independent 

experiments performed in triplicate. Data were analyzed by One-way ANOVA (p>0.05). 
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Fig .4S 

 

Fig .4S Effect of (OMePhSe)2, free or NC, repeated treatment in animals’ body weight 

gain (A) and food intake (B) through the experiment. Each column/point represents the 

mean ± S.E.M of 5-6 mice/group performed in three independent experiments. Data were 

analyzed by One-way ANOVA of repeated measures (A) or ordinary One-way ANOVA 

(B) (p>0.05). 
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Fig .5S 

 

 Fig .5S Effect of the repeated treatment with (OMePhSe)2 (25 mg/kg, i.g.), free or NC, in 

δ-ALA-D (I), CAT (II) and GPx activities (III) in different biological tissues. Each 

column represents the mean ± S.E.M of 5-6 mice/group. Data were analyzed by One-way 

ANOVA (p>0.05). 
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Tables 

Table 1S. Biochemical plasma analyses of animals submitted to the repeated treatment 

with (OMePhSe)2 (25 mg/kg, i.g.), free or NC. 

Parameter Experimental Groups 

Canola Oil NC-Br (OMePhSe)2  Free (OMePhSe)2 NC 

ggggggggfNC ALT a 52.0 ± 5.03 54.2 ± 6.51 47.5 ± 4.96 54.1 ± 6.03 

AST a 115 ± 12.3 105 ± 6.60 107 ± 9.09 123 ± 17.2 

CK a 42.4 ± 6.89 49.8 ± 9.42 47.4 ± 5.32 53.0 ± 5.30 

LDH a 371 ± 89.8 409 ± 33.2 330 ± 77.2 411 ± 101 

Urea b 20.2 ± 1.04 22.1 ± 1.84 18.6 ± 1.85 21.1 ± 1.35 

Plasma proteins c 6.50 ± 0.28 6.13 ± 0.11 6.20 ± 0.24 6.60 ± 0.18 

Values are expressed as mean ± S.E.M of 5-6 animals/group to each parameter. Data 

were evaluated through ordinary One-way ANOVA (p>0.05).  a U/L, b mg/dL and c g/dL  
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Table 2S. Hematological evaluation of the animals submitted to the repeated treatment 

with (OMePhSe)2 (25 mg/kg, i.g.), free or NC.    

Parameters Experimental Groups 

Canola Oil NC-Br (OMePhSe)2 Free (OMePhSe)2 NC 

Erythrocytes a 8.84 ± 0.205 8.82 ± 0.183 8.91 ± 0.151 9.08 ± 0.185 

Hemoglobin b 14.0 ± 0.244 14.5 ± 0.278 14.2 ± 0.240 14.8 ± 0.251 

Hematocrit c 42.7 ± 1.002 44.4 ± 0.509 43.0 ± 0.683 44.4 ± 0.758 

MCV d 56.5 ± 1.308 53.4 ± 1.816 58.5 ± 1.363 55.2 ± 1.449 

MCHC c 29.6 ± 0.397 29.3 ± 0.784 29.3 ± 0.413 28.7 ± 0.250 

Platelets a 1.04 ± 0.087 1.27 ± 0.142 1.16 ± 0.161 1.24 ± 0.028 

Leukocytes e 4833 ± 408.0 5041 ± 851.2 3883 ± 329.1 4250 ± 568.5 

Lymphocytes e 3607 ± 347.6 3711 ± 633.1 2912 ± 313.0 3285 ± 462.9 

Monocytes e 99.33 ± 39.48 103.0 ± 50.45 37.33 ± 14.45 52.83 ± 19.38 

Neutrophils e 1074 ± 237.8 1112 ± 168.1 867.7 ± 34.69 769.8 ± 125.2 

Eosinophils e 53.00 ± 22.54 114.0 ± 50.86 66.33 ± 23.53 142.3 ± 49.34 

Values are expressed as mean ± S.E.M of 5-6 animals/group to each parameter. Data 

were evaluated through ordinary One-way ANOVA (p>0.05). a 106/µl, b g/dl, c %, d fl, e 

103/µl, MCV (mean corpuscular volume) and MCHC (mean cell hemoglobin 

concentration).  
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3.2. ARTIGO 2 

 

 A incorporação do disseleneto de p,p’-metóxi-difenila em nanocápsulas 

poliméricas melhora sua ação antinociceptiva: Estudos físico-químicos e 

comportamentais 

 

 P,P’-METHOXYL-DIPHENYL DISELENIDE INCORPORATION INTO 

POLYMERIC NANOCAPSULES IMPROVES ITS ANTINOCICEPTIVE 

ACTION: PHYSICOCHEMICAL AND BEHAVIORAL STUDIES 
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Figures 

 

Fig. S1.  Schematic representation of the experimental design. The experimental protocol 

1 investigated the influence of different administration routes (intragastric [i.g.], 

intraperitoneal [i.p.] or subcutaneous [s.c.]) in the (OMePhSe)2 antinociceptive time-

course effect (25 mg/kg, 10 ml/kg), free or incorporated into nanocapsules) in a single 

treatment schedule using the hot-plate test (A). The experimental protocol 2 (B) was 

carried out to investigate the (OMePhSe)2 antinociceptive action administered by i.g. 

route in a repeated treatment schedule (one daily administration, during seven days). 

Abbreviations: LAM – Locomotor activity monitor. 
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Fig. S2.  FEG-SEM micrographs of lactose (A) PCL, (B), (OMePhSe)2 free (C), NC-Br 

(D), (OMePhSe)2 NC (E) and physical mixture (F). Experimental conditions: accelerating 

voltage: 10 kV. 
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Figure S3.  X-ray diffraction spectrum of (OMePhSe)2 NC (A), NC-BR (B), (OMePhSe)2 

Free (C), physical mixture (D), lactose (E) and PCL (F). The pure substance and 

formulation physical state was evaluated through wide-angle X-ray diffraction analysis 

using a Shimadzu X-ray diffractometer (Shimadzu XRD-6000, Kyoto, Japan). The 2 

value was increased from 5º to 80º at a scan rate of 2º/min using a Cu-K source ( = 

1.5418 Å) 

at 40 kV and 40 mA. 

A B 

C D 

E F 



87 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure S4. The FTIR spectra of (OMePhSe)2 NC (A), NC-Br (B), (OMePhSe)2 Free (C) 

and PCL (D). The Fourier-transformed infrared (FTIR) spectra of raw materials and 

nanocapsules were recorded from 4000 to 400 cm–1 using a Shimadzu IR Prestige-21 

spectrophotometer (Kyoto, Japan) with KBr pellets with 32 scans and a resolution of 4 

cm–1.  
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Figure S5. Thermal degradation profiles assessed through thermogravimetric curves: (A) 

(OMePhSe)2 NC, (B) NC-Br, (C) (OMePhSe)2 free, (D) physical mixture, (E) lactose and 

(F) PCL. Experimental conditions: temperature range: 25–600 °C; atmosphere: N2; flow 

rate: 50 mL/min; heat flow: 10 °C/min. 
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Figure S6. DSC curves of (OMePhSe)2 NC (A), NC-Br (B), (OMePhSe)2 free (C), 

physical mixture (D), lactose (E) and PCL (F). Experimental conditions: temperature 

range: 20–250 °C; atmosphere: N2; flow rate: 50 mL/min; heating flow: 10 °C/min. 
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Tables 

Table S1. Effect of a single treatment with (OMePhSe)2 on the mouse spontaneous 

locomotor activity parameters. 

Activity chamber - Single treatment 

Route Groups 
Parameters 

Crossing Rearing Distance Velocity 

I.G. 

Canola Oil 269 ± 32 9 ± 1.0 4407 ± 442 18.93 ± 1.7 

NC-Br 298 ± 52 11 ± 2.2 4839 ± 797 26.63 ± 3.1 

(OMePhSe)2 F 325 ± 35 11 ± 1.6 5594 ± 660 29.03 ± 3.9 

(OMePhSe)2 NC 232 ± 27 8 ± 1.5 4735 ± 525 21.79 ± 2.1 

I.P. 

Canola Oil 318 ± 31 9 ± 1.0 5323 ± 470 22.30 ± 2.0 

NC-Br 291 ± 50 8 ± 1.7 5238 ± 923 21.82 ± 3.8 

(OMePhSe)2 F 314 ± 25 10 ± 1.6 4970 ± 726 20.71 ± 2.0 

(OMePhSe)2 NC 298 ± 32 10 ± 1.6 5553 ± 558 23.34 ± 2.4 

S.C. 

Canola Oil 373 ± 40 13 ± 1.5 6142 ± 523 25.59 ± 2.1 

NC-Br 326 ± 36 11 ± 1.2 5437 ± 596 22.65 ± 2.4 

(OMePhSe)2 F 318 ± 45 12 ± 2.5 5320 ± 873 22.17 ± 3.6 

(OMePhSe)2 NC 336 ± 54 11 ± 1.6 5585 ± 772 23.27 ± 3.2 

 

The mice performed the LAM 0.5 h after treatments. Values are expressed as the mean ± 

S.E.M of 8-10 animals/group. Abbreviations: F – Free; NC – Nanocapsules; I.G. – 

intragastric; I.P. – intraperitoneal; S.C. – subcutaneous. 
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Table S2. Effect of repeated treatment with (OMePhSe)2 on the mouse spontaneous 

locomotor activity parameters. 

Activity chamber - Repeated treatment 

Route Groups 
Parameters 

Crossing Rearing Distance Velocity 

I.G. 

Canola Oil 355 ± 25 14 ± 1.6 6361 ± 640.0 28.06 ± 3.4 

NC-Br 271 ± 13 13 ± 0.9 4880 ± 224.0 26.19 ± 1.5 

(OMePhSe)2 F 383 ± 31 14 ± 2.9 7432 ± 1264 32.57 ± 2.6 

(OMePhSe)2 NC 353 ± 55 12 ± 1.7 6898 ± 984.7 32.81 ± 3.9 

 

The mice performed the LAM 24 h after the last treatment. Values are expressed as the 

mean ± S.E.M of 8-10 animals/group. Abbreviations: F – Free; NC – Nanocapsules; I.G. 

– intragastric; I.P. – intraperitoneal; S.C. – subcutaneous. 
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3.3. MANUSCRITO 1 

  

 Nanocápsulas poliméricas contendo disseleneto de p,p’-metóxi-difenila como 

uma nova abordagem para o tratamento de dor inflamatória: Evidências 

comportamentais, bioquímicas e moleculares 

 

 

P,P’-METHOXYL-DIPHENYL DISELENIDE-LOADED POLYMERIC 

NANOCAPSULES AS A NOVEL APPROACH TO INFLAMMATORY PAIN 

TREATMENT: BEHAVIORAL, BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR 

EVIDENCE 

 

Marcel Henrique Marcondes Sari, Vanessa Angonesi Zborowski, Luana Mota Ferreira, 

Natália Silva Jardim, Allanna Valentini Barbieri, Letícia Cruz, Cristina Wayne Nogueira 
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3.4. MANUSCRITO 2 

 

 A incorporação do p,p’-metóxi-disseleneto de difenila em nanocápsulas 

aprimora seus efeitos farmacológicos em um modelo de dor neuropática em 

camundongos: Avaliação comportamental e molecular 

 

 ENHANCED PHARMACOLOGICAL ACTIONS OF P,P’-METHOXYL-

DIPHENYL DISELENIDE-LOADED POLYMERIC NANOCAPSULES IN A 

MOUSE MODEL OF NEUROPATHIC PAIN: BEHAVIORAL AND 

MOLECULAR INSIGHTS 

 

Marcel Henrique Marcondes Sari, Vanessa Angonesi Zborowski, Luana Mota Ferreira, 

Natália da Silva Jardim, Paulo Cesar Oliveira Araujo, César Augusto Brüning, Letícia 

Cruz, Cristina Wayne Nogueira 
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Abstract 

 The neuropathic pain is a public health problem and its treatment is a global 

challenge. The organoselenium compound p,p’-methoxyl-diphenyl diselenide 

[(OMePhSe)2] has potential antinociceptive action and it was already demonstrated that 

its incorporation into nanocapsules improved such pharmacological effect. The current 

study evaluated the effectiveness of free and nanoencapsulated (OMePhSe)2 in restoring 

the behavioral impairments induced by the partial sciatic nerve ligation (PSNL), an 

animal model of neuropathic pain. Furthermore, the (OMePhSe)2 restorative effect in the 

inflammatory and apoptotic molecular alterations at the central nervous system level was 

investigated.  Male Swiss mice were subjected to PSNL during 4 weeks and treated with 

(OMePhSe)2, free or incorporated into the nanocapsules, in a single (25 mg/kg, by the i.g. 

route) or repeated administration schedule (25 mg/kg, by the i.g. route, once a day, during 

seven days). Both treatments reduced the PSNL-induced mechanical hypernociception 

behavior but, the nanoencapsulation increased twice the (OMePhSe)2 antinociceptive 

action in comparison to its free form. The PSNL caused an increase in the content of 

inflammatory proteins (iNOS, COX-2, NF-κB, IL-1β and TNF-α) and altered the 

apoptotic proteins levels (higher bax and clivated PARP levels and lower bcl-2 levels) in 

the cerebral contral lateral cortex. Besides, the PSNL induced an activation of MAPK 

pathway (ERK1,2 and p38). The (OMePhSe)2 repeated administration restored the 

molecular changes independent of the compound form. The curret study supports the 

compound effectiveness in an animal model of chronic pain and highlights the 

(OMePhSe)2 nanocapsules formulation as a potential approach to pain-related diseases 

management. 

 

Keywords Organoselenium, Nanoparticle, Selenium, Inflammation, Apoptosis. 
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Figures 

Figure S1 

 

 

 

 

Figure S1. Time-response curve of (OMePhSe)2 treatment (10 mg/kg, i.g.) in the 

mechanical hypernociception induced by the neuropathic pain model (A) and the 

respective area under the curve (B). The mean of each animal was determined before the 

surgery and 4 weeks later the procedure (Basal and ↑) and then the animals received 

treatments and the mechanical hypernociceptive response was measured at determined 

times after the administration (0.5 to 24 h).  The results represent means ± S.E.M. of 9 

animals/group. The asterisks denote a significant difference in comparison to the SHAM 

group; One-way ANOVA of repeated or ordinary measures followed by the Newman 

Keuls’ test was performed to time-response curve and the area under the curve, 

respectively. 

 

A 

B 
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Figure S2 

 

 

 

 

 

Figure S2. 

Effect of (OMePhSe)2 treatment on ERK1,2 (A), pERK1,2 (B), p38 (C) and pp38 (D) 

protein contents in the cerebral contralateral cortex samples of mice subjected to the 

neuropathic pain model. The results of protein content are presented as a percentage of 

mean content of the control group ± SEM. The asterisks denote a significant difference in 

comparison to the SHAM groups, ***p<0.001, and sharps denote a significant difference 

in comparison to the PSNL + vehicle group (Canola Oil and NC-Br), ##p<0.01 and 

###p<0.001. Two-way ANOVA of ordinary measures followed by the Newman Keuls’ 

test was performed. 
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Tables 

Table S1. Antibodies used in this study. 
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Table S2. Effects of the surgical procedure on the mouse spontaneous locomotor activity 

parameters. 

 

 

 

 

The mice performed the LAM before the von Frey hair test. Values are expressed as mean 

± S.E.M of 8-9 animals/group. Abbreviations: PSNL – partial sciatic nerve ligation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locomotor Activity Chamber 

Parameters 
Experimental Groups 

SHAM PSNL 

Crossing 524.0 ± 43 505.0 ± 41 

Rearing 28.00 ± 2.9 26.00 ± 2.6 

Distance 8296 ± 354 8854 ± 648 

Velocity 36.54 ± 1.8 32.53 ± 2.0 
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Table S3. Effect of repeated treatment with (OMePhSe)2 on the mouse spontaneous 

locomotor activity parameters. 

 

The mice performed the LAM 24 h after the last treatment. Values are expressed as mean 

± S.E.M of 8-9 animals/group. Abbreviations: PSNL – partial sciatic nerve ligation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity chamber - Repeated treatment 

Experimental Groups 
Parameters 

Crossing Rearing Distance Velocity 

SHAM 

Canola Oil 454 ± 33 23 ± 1.9 7296 ± 664 30.54 ± 2.8 

NC-Br 468 ± 59 26 ± 3.1 7592 ± 998 31.77 ± 4.3 

(OMePhSe)2 Free 424 ± 91 22 ± 5.0 6562 ± 578 27.61 ± 5.2 

(OMePhSe)2 NC 381 ± 35 23 ± 1.5 6457 ± 546 27.53 ± 2.4 

            

PSNL 

Canola Oil 516 ± 48 29 ± 2.3 8854 ± 728 37.23 ± 3.0 

NC-Br 506 ± 41 27 ± 1.6 8121 ± 685 34.57 ± 2.7 

(OMePhSe)2 Free 504 ± 43 29 ± 2.0 7973 ± 735 33.55 ± 3.1 

(OMePhSe)2 NC 460 ± 42 26 ± 2.4 7752 ± 754 32.54 ± 3.1 
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4. DISCUSSÃO 

 

 Apesar dos avanços ocorridos na compreensão dos mecanismos envolvidos na 

gênese e na manutenção da dor, os tratamentos disponíveis, têm apenas eficácia parcial e 

a maioria apresenta efeitos adversos consideráveis, dificultando seu uso contínuo assim 

como o manejo adequado dos quadros de dor (OLESEN et al., 2012). Nesse contexto, 

estudos pré-clínicos demonstram a eficácia dos compostos orgânicos de Se em diferentes 

modelos experimentais de patologias humanas, o que destaca essa classe de moléculas 

como um alvo de grande interesse para o desenvolvimento de novas propostas 

terapêuticas (NOGUEIRA e ROCHA, 2011). Contudo, apesar do potencial farmacológico 

destes compostos algumas limitações relacionadas principalmente às suas características 

físico-químicas, tais como alta lipofilicidade (PRIGOL et al., 2013), dificultam a 

evolução para estudos mais avançados. Como uma alternativa para contornar tal 

condição, a associação de moléculas orgânicas de Se a nanocarreadores surge como uma 

possibilidade promissora devido às diversas vantagens atribuídas pela incorporação de 

moléculas ativas a esses sistemas (FRANK et al., 2015). Com base nessa hipótese, nosso 

grupo de pesquisa propôs a incorporação do (OMePhSe)2 a uma formulação de 

nanocápsulas poliméricas. Utilizando diversas técnicas analíticas realizamos a 

caracterização físico química do sistema nanoparticulado, o que demonstrou que a 

formulação apresenta propriedades adequadas e alta estabilidade química (artigo 1 e 2). 

Além disso, comprovamos que a incorporação do composto às nanocápsulas expandiu sua 

biodistribuição tecidual e não desencadeou efeitos tóxicos (artigo 1) assim como 

melhorou e prolongou a ação farmacológica em modelos animais de dor aguda, 

inflamatória e neuropática em comparação com a forma livre (artigo 2, manuscritos 1 e 

2).  

 Um dos grandes desafios presente na área farmacêutica consiste no 

aperfeiçoamento de fármacos já existentes através do desenvolvimento de novas 

formulações que sirvam como carreadores diferenciados que possam contornar limitações 

e melhorar os efeitos biológicos dessas moléculas no organismo humano (TESTA et al., 

2001). Esse desafio baseia-se na necessidade de melhoria de alguns parâmetros no 

desempenho do mesmo, como propriedades físico-químicas limitantes, adequação do 

esquema terapêutico através da diminuição das doses e frequência de administração, o 

que acarretaria na redução de efeitos indesejados e toxicidade celular, e, principalmente, 
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aumento da eficácia terapêutica (MAO, 2009; PAYNE, 2000). A exemplo disso, o 

(OMePhSe)2, um composto orgânico de Se análogo estrutural do (PhSe)2, além de 

apresentar menor toxicidade que seu precursor (NOGUEIRA e ROCHA, 2011), 

compartilha diversas propriedades farmacológicas com este, entre elas a ação 

antinociceptiva (JESSE et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2016; PINTO et al., 2008). Porém, 

com base em estudos realizados com o (PhSe)2, acredita-se que a elevada lipofilicidade 

do (OMePhSe)2 possa vir a representar um obstáculo para pesquisas mais avançadas com 

a molécula, possivelmente em função da limitação de sua dissolução nos fluídos do trato 

gastrointestinal e dificuldade de desenvolvimento de formulações para uso por outras vias 

de administração (PRIGOL et al., 2013). Considerando estes aspectos, a nanotecnologia, 

mais especificamente a área voltada para a nanomedicina, cada vez chama mais atenção 

de pesquisadores e indústrias farmacêuticas em função das inúmeras vantagens que a 

associação dessa ferramenta tecnológica agrega em comparação com as formas 

convencionas (DIMER et al., 2013; FRANK et al., 2015). Apesar de raros, a literatura 

relata estudos que contemplam a avaliação da incorporação do (PhSe)2 em 

nanocarreadores poliméricos, nos quais se evidenciou que o processo de 

nanoencapsulamento além modificar o perfil de distribuição tecidual e eliminação do 

composto, manteve ou potencializou os efeitos antioxidantes do (PhSe)2 tanto in vitro 

quanto in vivo (DOS REIS ANTUNES JUNIOR et al., 2017; GIORDANI et al., 2014; 

STEFANELLO et al., 2015). Assim, tendo em vista esses trabalhos, a proposta de 

incorporar o (OMePhSe)2 em uma formulação de base nanotecnológica se torna uma 

alternativa promissora para contornar suas limitações físico-químicas e ampliar suas 

ações farmacológicas. 

 O processo de desenvolvimento de formulações é uma etapa crítica e de grande 

importância para assegurar um produto final com características apropriadas, boa 

estabilidade e que exerça os efeitos pretendidos (BAJAJ et al., 2012). Esses quesitos são 

alcançados quando existe compatibilidade entre os componentes que fazem parte da 

fórmula, assim como interação biológica adequada quando administrada no organismo 

(BRUNI et al., 2009). O artigo 1 desta tese demonstrou a incorporação do (OMePhSe)2 

em uma formulação de nanocápsulas composta por triglicerídeos de cadeia média como o 

núcleo oleoso e poli (Ɛ-caprolactona) como polímero. Esse tipo de nanocarreador foi 

escolhido em função de ser muito utilizado para moléculas lipofílicas, resultando em 

sistemas com alta eficiência de encapsulamento e estabilidade (TAHARA et al., 2010). 
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Como um estudo de pré-formulação, no artigo 1 realizou-se um teste de solubilidade para 

a escolha do óleo que seria utilizado para compor o núcleo das nanocápsulas, uma vez 

que este componente exerce considerável influência em diversas propriedades das 

formulações, como por exemplo tamanho de partícula, perfil de liberação e até mesmo no 

efeito biológico (GUTERRES et al., 1995; MORA-HUERTAS et al., 2010; 

SCHAFFAZICK et al., 2003). Dois óleos foram testados, o óleo de canola e o óleo 

proveniente de uma mistura de triglicerídeos de cadeia média. O primeiro é um dos 

veículos mais usado para a dissolução de compostos orgânicos de Se com fins de estudos 

in vivo e também já foi utilizado como núcleo para as nanocápsulas de (PhSe)2 

(GIORDANI et al., 2014), e o segundo, no qual, inclusive, o (OMePhSe)2 apresentou 

maior solubilidade, é um óleo sintético farmacologicamente e quimicamente inerte, sendo 

um material muito aplicado no desenvolvimento de formulações de nanocápsulas 

(MORA-HUERTAS et al., 2010). Por fim, o polímero poli (Ɛ-caprolactona) foi 

selecionado principalmente devido ao apelo de ser biodegradável e biocompatível 

(POHLMANN et al., 2013), além de apresentar elevada permeabilidade e estrutura 

semicristalina, o que assegura degradação mais lenta do polímero e, consequentemente, 

liberação sustentada do composto (GUTERRES et al., 2007). Esse mesmo polímero foi 

utilizado na formulação de nanocápsulas proposta por Giordani e colaboradores (2014) 

para a incorporação do (PhSe)2, a qual apresentou vantagens frente à forma livre do 

composto. Assim, de forma geral, com base no conjunto de resultados obtidos nos artigos 

1 e 2 e nos manuscritos 1 e 2, tanto no que diz respeito aos aspectos físico-químicos 

como também aos efeitos biológicos do sistema, pode-se sugerir que a composição das 

nanocápsulas poliméricas utilizadas para a incorporação do (OMePhSe)2 gerou uma 

formulação que ampliou os efeitos farmacológicos da molécula, reforçando a importância 

de uma criteriosa etapa de seleção dos componentes da mesma. 

 Uma vez desenvolvidas as nanocápsulas de (OMePhSe)2, o passo subsequente foi 

a caracterização físico-química deste sistema, pois o conhecimento de tais propriedades é 

de grande importância já que exercem considerável influência na estabilidade e 

comportamento biológico da formulação (WU, L. et al., 2011). Os artigos 1 e 2 

contemplam uma detalhada avaliação dessas caraterísticas, nos quais se fez uso de 

diferentes técnicas analíticas com a finalidade de melhor compreender o sistema 

desenvolvido. As nanocápsulas de (OMePhSe)2 apresentaram diâmetro médio 

submicrométrico com morfologia esférica e índice de polidispersão na faixa apropriada, 
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carga de superfície negativa, o que se deve graças à presença do polímero poli (Ɛ-

caprolactona) e do Tween® 80 (FONTANA et al., 2009; FRIEDRICH et al., 2008; 

GUTERRES et al., 1995), e valores de pH em torno da neutralidade. De forma geral, tais 

características já são consideradas padrão para a metodologia aplicado no preparo do 

sistema (FESSI et al., 1989; MORA-HUERTAS et al., 2010) mas também é um 

indicativo de compatibilidade entre os constituintes. A análise da eficiência de 

encapsulamento sugere que praticamente todo o composto apresenta-se incorporado nas 

nanoestruturas, o que é reforçado pela questão da alta solubilidade do mesmo no núcleo 

oleoso (artigo 1) e também pelos resultados da análise de difração de raio-x, onde não 

foram detectados picos característicos do composto quando nanoencapsulado, e da 

calorimetria diferencial exploratória, que apresentou ausência de eventos endotérmicos 

relacionados ao (OMePhSe)2. Fatores como as características físico-químicas do fármaco 

e da superfície das partículas, o pH do meio, a natureza do polímero, a quantidade de 

composto adicionado à formulação, assim como a natureza do óleo e o tipo de tensoativo 

adsorvido à superfície polimérica influenciam na capacidade do sistema de encapsular a 

molécula (SCHAFFAZICK et al., 2003). É interessante ressaltar que a natureza química 

da substância ativa é um dos fatores mais relevantes nestes casos, sendo que em geral a 

lipofilicidade da molécula é determinante na partição desta entre as fases da dispersão 

coloidal (SHENOY e AMIJI, 2005), e que existe maior probabilidade de o composto 

localizar-se no núcleo das nanocápsulas quanto maior for sua lipofilicidade. Juntos, esses 

resultados sugerem que o (OMePhSe)2 encontra-se molecularmente disperso no núcleo 

oleoso das nanocápsulas e uma vez neste estado físico é possível que uma velocidade 

superior de difusão possa ser atingida em comparação com a forma cristalina da 

molécula, o que é algo desejável quando se trata de composto com baixa solubilidade em 

água (artigo 2), podendo influenciar positivamente na biodisponibilidade do (OMePhSe)2  

(WU et al., 2013). Corroborando com essa hipótese, a análise da biodistribuição tecidual 

(artigo 1) comprovou que a incorporação do (OMePhSe)2 nas nanocápsulas expandiu o 

perfil de distribuição do mesmo em comparação com sua forma livre, o que foi ainda 

reforçado através da análise comportamental, onde se observou ação antinociceptiva 

prolongada em todos os modelos experimentais utilizados (artigo 2, manuscritos 1 e 2). 

Como dado complementar à caracterização inicial da formulação, estudos de 

estabilidade foram realizados, uma vez que o conhecimento desta propriedade auxilia na 

garantia da eficácia e segurança dos produtos farmacêuticos (MUTHU e FENG, 2009). 



175 
 

 
 

Inicialmente, condições de armazenamento distintas para avaliar possíveis degradações 

químicas e/ou mudanças físicas foram aplicadas, nas quais, ao longo de 90 dias e 

independente da condição de armazenamento, comprovamos que a incorporação do 

(OMePhSe)2 nas nanocápsulas preveniu consideravelmente a redução no teor do 

composto em comparação com a forma livre, avaliada dissolvida em óleo (artigo 1), 

indicando que o processo de nanoencapsulamento aumento a estabilidade do composto, 

uma característica já reconhecida desse tipo de sistema (MORA-HUERTAS et al., 2010; 

SCHAFFAZICK et al., 2003). De fato, esse resultado se reforça através da análise 

termogravimétrica, cujos resultados demonstraram que a formulação de nanocápsulas de 

(OMePhSe)2 apresenta estabilidade térmica superior aos materiais quando testados 

individualmente (artigo 2). Interessantemente, nosso trabalho é o primeiro a realizar este 

tipo de avaliação, visto que os trabalhos anteriores que abordam nanotecnologia e 

compostos orgânicos de Se, mais especificamente nanocápsulas de (PhSe)2, não fazem 

menção à estabilidade da formulação (GIORDANI et al., 2014; STEFANELLO et al., 

2015). Recentemente, Dos Reis e colaboradores (2017) desenvolveram uma formulação 

de nanoesferas de (PhSe)2, as quais apresentaram baixa estabilidade após 7 dias de 

armazenamento, o que sugere que o tipo de nanocarreador utilizado e sua composição são 

fatores muito importantes para a estabilidade do sistema (SCHAFFAZICK et al., 2003). 

Ainda, em associação aos estudos da estabilidade da formulação, utilizando o ensaio de 

fotodegradação forçada determinamos que a exposição à radiação UVC causou 

degradação do composto e que a incorporação da molécula às nanocápsulas preveniu 

totalmente deste efeito ao longo de todo o experimento (artigo 1). É interessante salientar 

que, apesar da ocorrência do processo de degradação do (OMePhSe)2, no geral, a maioria 

das moléculas apresenta grande sensibilidade à luz, a exemplo do cetoprofeno, que após 

uma hora de exposição à luz UVC reduziu sua concentração para em torno de 70 % 

(FERREIRA et al., 2016) enquanto que para o (OMePhSe)2 após 8 horas de exposição 

apenas 25% da molécula havia sido degradado. Dessa forma, analisando os resultados 

obtidos em conjunto, podemos sugerir que a incorporação do composto nas nanocápsulas 

não somente aprimorou suas ações farmacológicas nos modelos experimentais testados 

(artigo 2, manuscritos 1 e 2), mas também aumentou a estabilidade do composto. 

  De acordo com o mais elementar princípio que rege a farmacologia, a intensidade 

dos efeitos terapêuticos e tóxicos de uma molécula está associada diretamente ao perfil 

farmacodinâmico e farmacocinético que esta apresenta, o que, por consequência, também 
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está relacionado à sua eficácia e segurança (LEVY e GIBALDI, 1972).  A molécula para 

exercer seus efeitos característicos precisa atingir concentrações adequadas em seus locais 

de ação e isso depende não somente da quantidade administrada, mas também de diversos 

outros fatores (absorção, distribuição, ligação a proteínas plasmáticas, biotransformação e 

excreção) que são muito influenciados pelas propriedades físico-químicas da molécula, 

assim como pela via de administração utilizada (GIBALDI et al., 1971). No que diz 

respeito aos compostos orgânicos de Se, apesar da ampla distribuição tecidual quando 

administrados pela via intragástrica (BRUNING et al., 2014; PRIGOL et al., 2012a) essa 

classe de moléculas apresenta limitações físico-químicas (PRIGOL et al., 2013), o que, 

entre outras questões, limita a dissolução do composto a veículos oleosos assim como 

restringe sua dissolução nos fluídos biológicos e, consequentemente, reduz a 

biodisponibilidade da molécula, sendo futuramente um possível viés na evolução de seus 

estudos para etapas mais avançadas. No artigo 1 demonstramos através da determinação 

dos níveis de Se que o (OMePhSe)2, na sua forma livre distribui-se para alguns dos 

tecidos analisados (fígado, rins, tecido adiposo) e que é através das fezes a principal rota 

de eliminação da molécula. Além disso, também foi comprovado que a incorporação do 

composto na formulação de nanocápsulas modificou consideravelmente seu perfil de 

biodistribuição tecidual, aumentando os níveis do átomo de Se em tecidos como fígado, 

rins e plasma, assim como reduziu a quantidade de Se detectada nas fezes, o que sugere 

que os nanocarreadores favorecem a absorção do composto, fazendo com que ocorra 

aumento de sua eliminação pela urina (LUO et al., 2011). Esses resultados corroboram 

com Giordani e colaboradores (2014), cujo trabalho demonstrou que a incorporação do 

(PhSe)2 em nanocápsulas modificou a bioditribuição do composto em comparação com a 

forma livre. Diferentemente dos demais trabalhos que fazem análise da distribuição 

tecidual de compostos orgânicos de Se, os quais são conduzidos utilizando uma única 

administração de doses muito altas (BRUNING et al., 2014; PRIGOL et al., 2012a), 

inclusive consideradas doses tóxicas (PRIGOL et al., 2009b), os resultados obtidos 

através do presente estudo suportam um regime de administração adequado, em uma dose 

considerada segura e que apresenta ação farmacológica posteriormente comprovada por 

outros estudos (JESSE et al., 2009; PINTO et al., 2008; PINTON et al., 2013) e também 

pelo conjunto de resultados da presente tese (artigo 2 e manuscritos 1 e 2). 

 Considerando que a nanotecnologia vem conquistando cada vez mais espaço no 

campo da ciência e no desenvolvimento de possíveis terapias, o estudo do potencial 
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tóxico destes sistemas, denominado nanotoxicologia, se torna imperativo em vista da 

possibilidade de futuras aplicações na clínica (DE JONG e BORM, 2008). Muitos 

trabalhos já demonstraram que a toxicidade associada às nanopartículas se deve, no geral, 

ao seu tamanho reduzido, o que culmina em maior superfície de contato e facilita 

captação celular, e interações físico-químicas com macromoléculas do organismo, 

podendo desencadear eventos oxidativos e até mesmo resposta imune e inflamatória 

(AULA et al., 2015; OBERDÖRSTER et al., 2009). Além desses aspectos, a composição 

do nanocarreador também está bastante relacionado com a possibilidade de ocorrência de 

toxicidade, justamente por isso o uso de materiais biocompatíveis e biodegradáveis é uma 

abordagem racional e mais segura (MORA-HUERTAS et al., 2010). Conforme discutido 

anteriormente, as nanocáspulas de (OMePhSe)2 apresentam em sua composição 

triglicerídeos de cadeia média como o núcleo oleoso e poli (Ɛ-caprolactona) como 

polímero (artigo 1), ambos componentes biodegradáveis e biocompatíveis (DASH e 

KONKIMALLA, 2012). Através de uma análise preliminar in vitro (teste de hemólise) e 

um protocolo in vivo de administração repetida ((OMePhSe)2, livre ou nanoencapsulado, 

25 mg/kg, administrado pela via intragástrica, 1x/dia, durante 7 dias) determinamos que 

nenhum tipo de toxicidade foi observado nestas condições experimentais. No que diz 

respeito às nanoestruturas, BULCÃO e colaboradores (2014; BULCÃO et al., 2013) 

demonstraram que nanocápsulas compostas pelo mesmo polímero utilizado no presente 

estudo apresentam baixa ou nenhuma toxicidade, sendo avaliadas por diferentes vias de 

administração e em regimes mais longos de tratamento, o que reforça os resultados 

encontrados em nosso estudo. Além disso, é interessante considerar o perfil de 

biodistribuição dos compostos orgânicos de Se no que diz respeito à toxicidade, 

principalmente devido à tendência que essas moléculas apresentam a se acumular no 

tecido adiposo (BRUNING et al., 2014; PRIGOL et al., 2012a), o qual pode servir como 

reservatório (NAGAHORI et al., 2010). Nesse sentido, trabalhos posteriores do nosso 

grupo de pesquisa comprovaram que mesmo após longos períodos de exposição aos 

compostos orgânicos de Se (suplementação na dieta 1 a 10 ppm ~1 a 10 mg de composto 

para cada quilo de ração) (DE VARGAS BARBOSA et al., 2008; SARTORI OLIVEIRA 

et al., 2016) nenhum tipo de toxicidade foi observada, sugerindo que o fato destas 

moléculas se concentrarem neste órgão não representa um risco. Ainda, juntamente com a 

ausência de alterações nas análises ex vivo do protocolo de estudo da toxicidade, não 

foram observados prejuízos na capacidade locomotora e exploratórias dos animais, 

independente da via de administração, forma do composto ou regime de tratamento 
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(artigo 2 e manuscritos 1 e 2), reiterando o perfil de baixa toxicidade associado com o 

potencial terapêutico.  

 A via oral é considerada preferencial para a administração de fármacos, 

oferecendo inúmeras vantagens tais como conveniência, facilidade de adesão ao 

tratamento e segurança (GOMEZ-ORELLANA, 2005; YAMANAKA e LEONG, 2008). 

Além disso, constitui a via de escolha para o tratamento de doenças crônicas, 

considerando a necessidade de administrações repetidas (PLAPIED et al., 2011). 

Entretanto, princípios ativos administrados por essa via podem apresentar 

biodisponibilidade variável e/ou limitada, o que pode ocorrer principalmente devido a: (a) 

baixa solubilidade da molécula nos fluídos do trato gastrointestinal (b) instabilidade do 

composto no ambiente gástrico; e (c) baixa permeabilidade da molécula (GALINDO-

RODRIGUEZ et al., 2005). Entre as características citadas anteriormente, podemos 

destacar como principal limitação dos compostos orgânicos de Se a baixa solubilidade da 

molécula nos fluídos biológicos, isso em função da elevada lipofilicidade apresentada 

pelos compostos desta classe (PRIGOL et al., 2013). Nesse contexto, utilizando diferentes 

técnica analíticas (artigo 1 e 2), demonstramos que através da incorporação do 

(OMePhSe)2 em nanocápsulas foi possível ampliar o perfil de biodistribuição tecidual do 

composto, sugerindo inclusive um aumento da biodisponibilidade da molécula. Além 

disso, sabendo que a via de administração é um fator que influencia consideravelmente na 

ação dos medicamentos, no artigo 2 foi realizada uma análise comparativa entre a ação 

antinociceptiva do composto quando administrado por diferentes vias (intragástrica, 

intraperitoneal ou subcutânea), assim como se a incorporação do (OMePhSe)2 causaria 

algum impacto em tal efeito. Neste estudo, utilizando o teste comportamental de 

nocicepção aguda (chapa quente), comprovamos que a via intragástrica apresentou 

melhor ação antinociceptiva, seguida pela intraperitoneal e a subcutânea. Ainda, em todas 

as via de administração estudadas as nanocápsulas de (OMePhSe)2 apresentaram duração 

superior do efeito antinociceptivo em comparação com o composto na forma livre, o que 

pode ser devido ao perfil de biodistribuição expandido (artigo 1) e também pelas 

propriedades físico-químicas do sistema (artigo 1 e 2), as quais poderiam facilitar a 

absorção do composto, assim como também promover uma liberação controlada e 

sustentada do (OMePhSe)2. Nossos resultados estão de acordo com a literatura científica, 

a qual relata diversos estudos cuja a incorporação de moléculas em nanocarreadores 

melhora o perfil farmacocinético das mesmas, o que por consequência aprimora também 
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os efeitos farmacológicos destas (ALVES et al., 2011; FRANK et al., 2015; GARCIA et 

al., 2015). Nas etapas subsequentes do trabalho, a superior ação farmacológica da 

formulação de nanocápsulas do (OMePhSe)2 foi comprovada em um modelo de dor 

inflamatória induzida por adjuvante completo de Freund (Manuscrito 1) e de dor 

neuropática induzida pela constrição parcial do nervo ciático (Manuscrito 2), reforçando 

as vantagens atribuídas pelo nanoencapsulamento do composto em comparação com a 

forma convencional, dissolvido em veículos oleosos. 

 Na literatura científica, diversos são os estudos abordando o potencial 

farmacológico dos compostos orgânicos de Se em diferentes modelos experimentais de 

patologias humanas (NOGUEIRA e ROCHA, 2011; NOGUEIRA et al., 2004). Entre os 

efeitos já descritos, ganha especial destaque o potencial antinociceptivo, evidenciado em 

modelos animais de dor aguda (JESSE et al., 2009; MARCONDES SARI et al., 2014; 

PINTO et al., 2008; SAVEGNAGO et al., 2007b), inflamatória (SAVEGNAGO et al., 

2007a) e neuropática. Além disso, é interessante ressaltar que essas moléculas modulam 

vias relacionadas com o processo da dor, principalmente associados com quadros 

patológicos, como cascatas e mediadores inflamatórios (BRUNING et al., 2015; 

CHAGAS et al., 2017; LUCHESE et al., 2012; MARCONDES SARI et al., 2016) 

estresse oxidativo (CHAGAS et al., 2015; MARCONDES SARI et al., 2016; OLIVEIRA 

et al., 2016) e até mesmo apoptose (LEITE et al., 2016; PINTON et al., 2013). O 

(OMePhSe)2 apresenta ação antinociceptiva em testes de dor aguda térmica e química 

(JESSE et al., 2009; PINTO et al., 2008) e também em um modelo de díade dor-

depressão induzido por reserpina (OLIVEIRA et al., 2016). Tal efeito se dá através de 

múltiplos alvos de ação, contando com o envolvimento dos sistemas glutamatérgico, 

GABAérgico, nitrérgico, serotoninérgico e dopaminérgico assim como modulando as vias 

das proteínas quinase A e C e também através da interação com os receptores de 

bradicinina (JESSE et al., 2009; PINTO et al., 2008). O artigo 2 expandiu os dados a 

respeito da ação antinociceptiva do (OMePhSe)2, considerando que até então a referida 

ação tinha sido avaliada apenas após a administração aguda do composto pela via 

intragástrica (JESSE et al., 2009; PINTO et al., 2008) ou suplementação (OLIVEIRA et 

al., 2016). Com esse estudo, demonstramos que o efeito antinociceptivo da molécula foi 

observado independente da via de administração utilizada, mas com perfil temporal de 

ação distinto, sendo a via intragástrica a que apresentou efeito farmacológico maior em 

comparação com a intraperitoneal e subcutânea. Esses dados corroboram com os demais 
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trabalhos desenvolvidos nesta tese (Manuscritos 1 e 2) e com o que a literatura científica 

relata, onde uma vez incorporada em nanocarreadores o efeito farmacológico das 

moléculas se prolonga e intensifica, com especial destaque para estudos envolvendo 

modelos animais de dor (BERNARDI et al., 2009b; CHAN e HOLFORD, 2001; 

FERREIRA et al., 2016; LENZ et al., 2012; SÃO PEDRO et al., 2016; VILLALBA et al., 

2014). É possível que a base para a explicação desses resultados seja a questão do perfil 

de biodistribuição tecidual expandido alcançado pela incorporação do (OMePhSe)2 nas 

nanocápsulas, o que poderia sugerir um aumento na biodisponibilidade da molécula, 

juntamente com a liberação controlada, promovendo a manutenção de concentrações 

efetivas do ativo, propriedades essas já descritas para sistemas nanoestruturados (FRANK 

et al., 2015). Em conjunto esses resultados demonstram que a associação do (OMePhSe)2 

ao nanocarredor polimérico influenciou positivamente na ação farmacológica do 

composto, destacando a formulação como um potencial alvo para o tratamento da dor. 

 A propriedade multialvo de uma molécula tem sido considerada a melhor 

alternativa terapêutica para doenças de cunho patofisiológico complexo, como é caso da 

dor crônica (KENNEDY, 2007). O principal desafio no desenvolvimento de moléculas 

multialvo é a integração de dois ou mais grupos farmacofóricos em pequenas estruturas a 

fim de conciliar os efeitos farmacológicos com adequadas propriedades farmacocinéticas 

e estável nos fluídos biológicos (HOPKINS et al., 2006; ZIMMERMANN et al., 2007). 

Posteriormente, nosso grupo de pesquisa já foi demonstrou a eficácia de diferentes 

compostos orgânicos de Se em vários modelos de dor (NOGUEIRA e ROCHA, 2011), 

sendo esses dados, inclusive, confirmados pelos estudos conduzidos nesta tese (artigo 2). 

No manuscrito 1 e 2, demonstrou-se através de diferentes ferramentas que o 

(OMePhSe)2 potencialmente reduziu as alterações comportamentais, bioquímicas e 

moleculares em um modelo de dor inflamatória, induzido pelo adjuvante completo de 

Freund, e dor neuropática, induzido pela cirurgia da constrição parcial do nervo ciático. 

Esses resultados estão de acordo com o que Savegnago e colaboradores (2007a) 

relataram, no qual o tratamento com (PhSe)2 foi efetivo em diminuir a hiperalgesia 

mecânica induzida por ambos modelos, assim como em conformidade com Gai e 

colaboradores (2014) e Brüning e colaboradores (2015), que demonstraram o efeito 

antinociceptivo de outras moléculas orgânicas de Se no mesmo modelo de dor 

neuropática. Além desses achados, o manuscrito 1 e 2 confirmaram que a incorporação 

do (OMePhSe)2 nas nanoestruturas poliméricas aprimora a ação farmacológica do 



181 
 

 
 

composto em comparação com sua forma livre, tanto em termos de duração quanto em 

potência, o que se deve, possivelmente, ao perfil de distribuição tecidual expandido 

(artigo 1), sugerindo superior biosdisponibilidade oral da molécula. Nesse sentido, vários 

trabalhos relatam que o nanoencapsulamento de substância agrega vantagens em termos 

de efeito biológico por ampliar a intensidade das ações farmacológicas em associação à 

redução da toxicidade da molécula (SÃO PEDRO et al., 2016; VILLALBA et al., 2016).  

 Entre as múltiplas ações farmacológicas já descritas para os compostos orgânicos 

de Se, destaca-se a anti-inflamatória, a qual é exercida através de diversos mecanismos de 

ação, contando com a participação do componente antioxidante (LUCHESE et al., 2012; 

MARCONDES SARI et al., 2016; SARTORI et al., 2016), inibição de enzimas 

relacionadas com o processo inflamatório (CHAGAS et al., 2014; MARCONDES SARI 

et al., 2016; SARTORI et al., 2016), redução na síntese e liberação de mediadores da 

inflamação, como as interleucinas (BRUNING et al., 2015; LUCHESE et al., 2012; 

SARTORI et al., 2016), e ainda por modular vias de sinalização associadas com a 

ocorrência e manutenção da inflamação (BRUNING et al., 2015; LEITE et al., 2016). O 

manuscrito 1 contempla um conjunto de resultados que sugerem que o (OMePhSe)2 

apresenta ação anti-inflamatória, uma vez que o modelo utilizado neste trabalho apresenta 

diversas alterações características patofisiológicas da dor aguda de cunho inflamatório 

(BILLIAU e MATTHYS, 2001; REN e DUBNER, 1999). De fato, Pinto e colaboradores 

(2008) avaliaram o efeito do composto em testes que apresentavam participação de 

mediadores inflamatórios em seus mecanismos, como o teste das contorções induzidas 

pelo ácido acético e o teste da formalina, porém, nosso trabalho é o primeiro a explorar a 

ação farmacológica do (OMePhSe)2 em um modelo de inflamação em termos de ação 

periférica e central, investindo em mecanismos bioquímicos e moleculares de ação para 

justificar os efeitos comportamentais. Além desses resultados, corroborando com o artigo 

2 e o manuscrito 2, nosso estudo também revelou que a incorporação do composto nas 

nanocápsulas impactou positivamente em sua ação farmacológica. Na análise 

comportamental, as nanocápsulas de (OMePhSe)2 não somente aumentaram a duração do 

efeito anti-hipernociceptivo do composto como também foi evidenciado ação em doses 

em que sua forma livre já não apresentava. Além disso, as avaliações nas amostras de 

pata também sugerem superior eficácia terapêutica das formulações em comparação com 

o (OMePhSe)2 dissolvido em óleo. Tendo em vista a contribuição do artigo 1, é possível 

sugerir que a incorporação da molécula aos nanocarreadores favoreceu sua absorção e 

distribuição. É importante mencionar que, diferentemente dos fármacos utilizados na 



182 
 

clínica para o tratamento de quadros de dor inflamatória, os compostos orgânicos de Se 

apresentam efeito anti-inflamatório em doses livres de efeito tóxico. No artigo 1 

demonstramos que após o protocolo de administração repetida nenhuma alteração 

hematológica foi observada, assim como em termos de funcionalidade hepática e renal, os 

quais são parâmetros negativamente afetados pelo uso periódico de fármacos anti-

inflamatórios (PATINO et al., 2003). Assim, o manuscrito 1 confirma e reforça os 

resultados encontrados nos artigos 1 e 2, além de relatar, pela primeira vez, o efeito anti-

inflamatório do (OMePhSe)2, o qual está associado à modulação central dos níveis de 

proteínas inflamatórias e ativação de vias de sinalização que exercem importante papel na 

manutenção do processo de dor inflamatória, em associação com a ação periférica, pela 

diminuição dos danos no tecido da pata. 

 Apesar de compartilhar alguns mecanismos patofisiológicos com a dor 

inflamatória, a dor de caráter neuropático conta com diversas adaptações e modificações 

neuroplásticas, as quais estão relacionadas com a diminuição ou aumento da expressão de 

receptores e proteínas de sinalização, alteração no limiar de nociceptores e no processo de 

condução do impulso, além de morte de populações específicas de neurônicos (JI e 

STRICHARTZ, 2004; LEUNG e CAHILL, 2010) o que dificulta obter um tratamento 

apropriado para essa condição (DWORKIN et al., 2010). Nesse contexto, reforçando a 

proposta do potencial farmacológico do (OMePhSe)2 no tratamento da dor, o manuscrito 

2 objetivou avaliar o possível efeito terapêutico do composto, livre ou nanoencapsulado, 

em um modelo de dor neuropática induzida pela cirurgia da constrição parcial do nervo 

ciático. Confirmando a hipótese desta tese de doutorado, tanto no protocolo de 

administração aguda e repetida do composto observou-se redução da hiperalgesia 

mecânica induzida pela operação da constrição do nervo, efeito este prolongado e 

aprimorado pela incorporação do (OMePhSe)2 nas nanocápsulas (artigo 2 e Manuscrito 

1). No que diz respeito a um possível mecanismo, a análise molecular demonstrou que tal 

efeito comportamental está relacionado com a diminuição dos níveis de diversas proteínas 

inflamatórias assim como pela redução da ativação de vias de sinalização e apoptose 

celular, alterações características do modelo estudado (CAMPBELL e MEYER, 2006; 

JOSEPH e LEVINE, 2004). De fato, de maneira semelhante ao relatado no manuscrito 1, 

o potencial efeito anti-inflamatório do (OMePhSe)2 a nível de sistema nervoso central se 

reforça através destes dados e corrobora com trabalhos que demonstram a efetividade do 

composto em modelos/comportamentos animais que envolvem componentes centrais 
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(OLIVEIRA et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2017; PINTON et al., 2013). Além do 

processo inflamatório, o composto também normalizou as alterações nos níveis de 

proteínas relacionadas à apoptose no córtex contralateral dos camundongos, confirmando 

o que Pinton e colaboradores (2013) haviam proposto com base em experimentos in vitro, 

os quais demonstraram que a incubação com (OMePhSe)2 inibiu a ativação da caspase-3, 

clivagem da poli-ADP ribose polimerase e translocação nuclear da c-Jun N-terminal 

quinase, e corroborando com demais estudos científicos que abordam compostos 

orgânicos de Se e apoptose (LEITE et al., 2016). 

 Por fim, visando uma melhor interpretação e valorização dos resultados, é 

importante discutir algumas limitações que se mostraram presentes ao longo do 

desenvolvimento desta tese. Inicialmente, apesar de não terem sido detectados os níveis 

de Se em amostras de cérebro no experimento da biodistribuição, tanto as análises ex 

vivo, seja pela redução dos níveis de malondialdeído (artigo 1) ou modulação dos níveis 

de proteínas relacionadas com inflamação e apoptose (manuscritos 1 e 2), como os testes 

comportamentais deste e outros estudos fornecem fortes evidências de que o composto ou 

algum metabólito alcance esse tecido (OLIVEIRA et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2017; 

PINTON et al., 2013). Vale mencionar que trabalhos posteriores do grupo tiveram 

sucesso na determinação dos níveis de Se no cérebro utilizando a mesma técnica analítica 

do presente estudo (BRUNING et al., 2014; GIORDANI et al., 2014; PRIGOL et al., 

2012a). Contudo, diferenças importantes no que diz respeito ao protocolo experimental, 

como a via de administração, dose do composto, espécie do animal, preparo da amostra e 

tempo de tratamento podem influenciar no resultado final. Uma possível hipótese para 

explicar tal resultado faz menção ao fenômeno de redistribuição no organismo, no qual 

moléculas que apresentam alta lipofilicidade podem alcançar determinada estrutura, neste 

caso o cérebro, e na sequência estabelecerem ligações com proteínas plasmáticas e 

retornarem para a circulação sanguínea (RUIZ-GARCIA et al., 2008). Dessa forma, além 

da questão da limitação da técnica analítica utilizada para detecção do Se, não podemos 

descartar a ocorrência de tal efeito farmacocinético de redistribuição no período pós 

tratamento em que a quantificação do elemento foi realizada. A exata distribuição da 

molécula no organismo do animal será uma pergunta respondida através da análise das 

características farmacocinéticas da mesma, informação essa que, até o presente momento, 

não é conhecida para nenhum dos compostos orgânicos de Se estudados no nosso grupo 

devido à limitações analíticas e financeiras. No artigo 1 foi realizado um estudo do 
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potencial de toxicidade do composto na forma livre e nanoencapsulada através de um 

protocolo de administração repetida, pela via intragástrica, de uma dose não tóxica da 

molécula em condições de exposição aguda. Porém, apesar de relevante, para melhor 

compreender o comportamento do composto e da formulação no organismo, assim como 

estimar sua real toxicidade, estudos de exposição mais prolongada e por outras vias de 

administração devem ser conduzidos, ainda mais se tratando de sistemas nanoparticulados 

(YILDIRIMER et al., 2011). Outras fragilidades do trabalho fazem menção ao tempo das 

análises ex vivo nos manuscritos 1 e 2. No modelo de dor inflamatória induzida por 

adjuvante completo de Freund foi selecionado o tempo de melhor resposta 

comportamental do tratamento para os estudos dos mecanismos bioquímicos e 

moleculares de ação do composto (manuscrito 1), sem investigar a reversibilidade dessa 

ação em tais alvos, uma vez que a análise comportamental demonstrou tal característica 

no perfil tempo-resposta. No manuscrito 2 apenas os mecanismos envolvidos na ação 

farmacológica observada no tratamento repetido foram investigados. Assim, mesmo 

assumindo que alguns questionamentos não foram completamente respondidos, o 

conjunto de resultados dessa tese de doutorado claramente contempla uma proposta 

inovadora e promissora para futuros estudos visando a aplicação de compostos orgânicos 

de Se para fins terapêuticos, em especial no que diz respeito ao tratamento da dor. 

 A figura 5 apresenta um resumo dos efeitos observados na análise comparativa 

entre ambas as formas do (OMePhSe)2 ao longo do desenvolvimento dos trabalhos. 

Figura 5. Esquema geral dos principais resultados obtidos nesta tese.

 



185 
 

 
 

5. CONCLUSÃO 

 

 Os resultados obtidos pelo desenvolvimento dos referidos estudos demonstraram 

que (I) a incorporação do (OMePhSe)2 em uma formulação de nanocápsulas poliméricas 

resultou em um sistema com características físico-químicas apropriadas, alta estabilidade 

e que promoveu aumento da biodistribuição tecidual do composto sem acarretar em 

quaisquer efeitos tóxicos em camundongos. Associado a esses achados, (II) o 

nanoencapsulamento prolongou e aumentou a ação antinociceptiva do composto em um 

modelo animal de dor térmica aguda nas via de administração avaliadas (intragástrica, 

intraperitoneal e subcutânea). Além disso, (III) utilizando ferramentas comportamentais, 

bioquímicas e moleculares, demonstrou-se a eficácia do composto livre em modelos de 

dor inflamatória e neuropática, a qual foi superior quando o mesmo apresentava-se 

incorporado nas nanocápsulas poliméricas.  
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6. PERSPECTIVAS 

 

 Com base no conjunto de resultados obtidos através da realização desta tese, como 

trabalhos futuros a serem desenvolvidos, sugerimos: 

 I) Modificar a composição da estrutura das nanocápsulas de (OMePhSe)2 

utilizando diferentes núcleos oleosos, como o caso de óleos vegetais, ou polímeros; 

 II) Conduzir estudos relacionados ao perfil farmacocinético do composto na sua 

forma livre e nanoencapsulado; 

 III) Investigar o potencial toxicológico da formulação através de protocolos de 

exposição mais prolongados e por vias de administração distinta; 

 IV) Incorporar a formulação ou o composto livre em um sistema semi-sólido para 

o desenvolvimento de uma forma farmacêutica para aplicação tópica e avaliar o possível 

efeito farmacológico desta associação em modelos animais. 
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 ANEXO A: Carta de aprovação do projeto de pesquisa pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM): 
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 ANEXO B: Autorização para reprodução do artigo cientifico: “P,p’-

methoxyl-diphenyl diselenide-loaded polymeric nanocapsules are chemically stable 

and do not induce toxicity in mice” publicado na European Journal of 

Pharmaceutics and Biopharmaceutics (117):39-48, 2017. 
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its antinociceptive action: physicochemical and behavioral studies” publicado na 

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (157):464-472, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


