
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

A NANOTECNOLOGIA NO APERFEIÇOAMENTO DO TRATAMENTO DA 
DOENÇA DE HUNTINGTON: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Kesllin Mariane Gomes Valadão¹, Bárbara Okabaiasse Luizeti², Marcelo Picinin Bernuci³ 

¹Acadêmica do curso de Medicina, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR, Maringá, Paraná. PIC. kesllin_mgv@hotmail.com 

²Acadêmica do curso de Medicina, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR, Maringá, Paraná. PIC. baluizeti@gmail.com 

³ Departamento de Promoção de Saúde, Centro Universitário de Maringá, Instituto Cesumar de Tecnologia e Inovação Científica 
(ICETI), Maringá, Paraná. mbernuci@gmail.com 

 

RESUMO: 

Uma das principais causas da taxa de sucesso insignificante dos atuais fármacos para a Doença de 
Huntington (DH) se deve a baixa eficácia para cruzamento da barreira hematoencefálica (BHE) e alcance do 
sistema nervoso central. Alguns mecanismos de captação endógenos através da BHE fornecem uma base 
útil para o desenvolvimento de estratégias para a entrega de medicamentos e, sistemas nanocarreadores, 
aumentando a biodisponibilidade dos fármacos macromoleculares através de encapsulação e liberação lenta 
estão sob desenvolvimento atual. O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática elaborada com base 
na metodologia do PRISMA-E 2012 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). 
A busca e seleção de artigos ocorreu entre março de 2018 e maio de 2019, foram utilizadas as bases de 
dados PUBMED, ScienceDirect e Bireme (Lilacs e Medline), e os critérios de inclusão aplicados foram artigos 
prospectivos experimentais em roedores e com linhagens celulares in vitro, publicados a partir do ano de 
2010. No presente estudo, discutimos o estado da arte da produção científica acerca da utilização da 
nanotecnologia no tratamento da DH.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Doença de Huntington (DH) é uma mutação autossômica monogênica dominante, 
herdavél, neurodegenerativa, progressiva e fatal (MIGNANI et al., 2016). Uma das 
principais causas da taxa de sucesso insignificante dos atuais fármacos se deve a baixa 
eficácia para cruzamento da barreira hematoencefálica (BHE) e alcance do sistema nervoso 
central (BELLETTI et al., 2018) (POOVAIAH et al., 2018). 

No presente estudo, discutimos o estado da arte da produção científica acerca da 
utilização da nanotecnologia no tratamento da DH. Foram discutidas as informações 
científicas disponíveis sobre o aperfeiçoamento do tratamento atual da DH, a partir da 
conciliação da terapêutica farmacológica utilizada através da nanotecnologia em modelo 
animal e in vitro. Incluímos os mecanismos pelos quais a nanotecnologia poderia ser 
aplicada na farmacocinética das drogas para DH, otimizando sua ação farmacológica.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão sistemática elaborada com base na metodologia do 
PRISMA-E 2012 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 
(Welch et al., 2016). Entre março de 2018 e maio de 2019, foi realizada a busca nas bases 
de dados disponíveis. 
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2.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA: 

Foram utilizadas as bases de dados PUBMED, ScienceDirect e Bireme (Lilacs e 
Medline). Na pesquisa foi empregado o descritor “Huntington’s Disease”, e associado a ele 
foram combinados os termos “nanotecnology”, “nanocarriers”, “microcarriers”, 
“nanomedicine”, “nanoparticles drug delivery”. 

2.3 SELEÇÃO DE ARTIGOS E CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: 

Os critérios de inclusão aplicados foram artigos prospectivos experimentais em 
roedores e com linhagens celulares in vitro e artigos publicados a partir do ano de 2010. 

Os critérios de exclusão empregados foram artigos que se repetiram entre as bases 
de dados; pesquisas desenvolvidas em modelos experimentais que não em ratos e 
linhagens celulares neuronais; artigos que não avaliaram o efeito da nanotecnologia no 
tratamento da DH; artigos de revisão e Clinical Trial. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Um total de 1423 artigos foram encontrados. Dentre esses, 1293 artigos no 
ScienceDirect, 95 artigos no PubMed e 35 artigos no Bireme. Foram aplicados os critérios 
de exclusão, removendo os artigos que não obedeciam às necessidades da pesquisa, 
posteriormente empregou-se os critérios de inclusão. Foram selecionados 3 artigos da base 
de dados ScienceDirect, 6 artigos do PubMed, e 1 artigo do Bireme, totalizando 10 artigos. 
Devido a indisponibilidade de acesso a 1 artigo, este foi excluído do presente estudo.  

Os resultados foram divididos em desfechos primários e secundários relacionados a 
dois tipos de estudos, de pesquisa in vitro no Quadro 2 e em roedores no Quadro 1, 
respectivamente.  
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Quadro 2. Resumo dos dados de artigos in vitro tratados com medicações para DH associadas a 
nanopartículas. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Após a leitura de 4 artigos relacionados a roedores, os dados foram classificados quanto a 
nanopartícula usada, inoculação, tipo de droga associada a nanopartícula, número de 
roedores, tipos de roedores, métodos de análise, tempo de tratamento e resultado, 
elencados no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Resumo dos dados de artigos referentes a roedores tratados com medicações para DH 
associadas a nanopartículas. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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As informações aqui apresentadas demonstram que as nanopartículas possuem 
grande potencial para mediar a modificação molecular da DH. A abordagem baseada na 
nanotecnologia produziu um impacto notável na estratégia preventiva doenças 
neurodegenerativas, que inclui o design e engenharia de nanopartículas que influencia a 
nucleação proteica fibrilar, degradação de proteínas fibrilares maduras e direcionamento 
para placas de agregação proteicas através do cruzamento da barreira hematoencefálica.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          

Os desfechos primários sugerem fortemente a otimização da farmacocinética das 
drogas utilizadas no manejo desta doença neurodegenerativa por meio dos 
nanocarreadores analisados. Concluiu-se a viabilidade da conciliação da terapêutica 
farmacológica, utilizando-se de instrumentos fornecidos pela nanotecnologia para o 
tratamento da DH. Entretanto, o estado da arte do tema demonstra a necessidade de mais 
estudos prospectivos, com fundamentos experimentais para a aplicação em humanos. 
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