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RESUMO 

 

A mucosite oral (MO) é um efeito colateral debilitante frequentemente presente nos pacientes 

em tratamento de câncer, que afeta a cavidade oral ou orofaringe. As lesões resultantes da MO 

podem comprometer a qualidade de vida dos pacientes submetidos a radioterapia e/ou a 

quimioterapia, bem como contribuir na suspensão do protocolo do tratamento do câncer. Este 

estudo tem como objetivo avaliar os efeitos anti-inflamatórios da Telmisartana (TELM), um 

antagonista do receptor de angiotensina II, em um modelo experimental de mucosite oral 

induzido pelo quimioterápico 5-fluorouracil (5-FU) em hamsters. No decorrer de 10 dias, 

grupos de animais que foram submetidos ao 5-FU, foram tratados com telmisartana nas doses 

de 1, 5 ou 10mg/Kg. Os animais receberam injeção intraperitoneal de 5-fluorouracil no 1° e 2° 

dia, nas doses de 60 e 40mg/Kg, respectivamente, e tiveram a sua bolsa jugal direita evertida e 

arranhada superficialmente no 4° dia. Os animais foram eutanasiados no 10° dia e amostras de 

sangue e das mucosas foram coletadas. As mucosas foram avaliadas clinicamente, por meio da 

atribuição de escores após análises macroscópica e histopatológica. Os níveis de TNF-α e IL-

1β foram determinados pelo ELISA. Foram realizadas análises por imunohistoquímica para 

MMP-9, COX-2 e TGF-β, imunofluorescência para NOSi e NF-κB/p65, expressão proteica 

para SMAD 2/3 por Western blot e RT-PCR para STAT1, PPAR-γ e NF-κB/p65. As amostras 

de sangue foram utilizadas para avaliação da função hepática e renal, bem como para a 

contagem de leucócitos. Os resultados demonstraram que a Telmisartana na dose de 5 ou 10 

mg/Kg preveniu os efeitos inflamatórios da MO, com diminuição dos escores macroscópicos e 

histopatológicos (p < 0,05) e níveis de citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-1β (p < 0,05). A 

TELM na dose de 10 mg/Kg diminuiu a imunomarcação para MMP-9, COX-2 e TGF-β, reduziu 

a imunoexpressão para NOSi e NF-κB/p65 e a expressão proteica de SMAD 2/3. TELM nas 

doses de 5 ou 10 mg/Kg reduziu a expressão gênica do STAT1 e NF-κB/p65 e aumentou a 

expressão do PPAR-γ, comparado com o grupo 5-FU. Os grupos tratados com TELM nas doses 

de 1, 5 ou 10mg/Kg não apresentaram diferença significativa (p < 0,05) nos níveis das funções 

hepática e renal e demonstraram diminuição no número de leucócitos quando comparados com 

o grupo 5-FU. Assim sendo, o fármaco Telmisartana teve um efeito protetor na MO induzida 

em hamsters, porém, mais estudos ainda são necessários. 

 

Palavras-chave: Mucosite oral; Inflamação; 5-Fluorouracil; Telmisartana. 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

Oral mucositis (OM) is a debilitating side effect often present in patients undergoing cancer 

treatment, which affects the oral cavity or oropharynx. Lesions resulting from OM can 

compromise the quality of life of patients undergoing radiotherapy and / or chemotherapy, as 

well as contribute to the suspension of the cancer treatment protocol. This study aims to evaluate 

the anti-inflammatory effects of Telmisartan (TELM), an angiotensin II receptor antagonist, in 

an experimental model of oral mucositis induced by the 5-fluorouracil (5-FU) chemotherapy in 

hamsters. In the course of 10 days, groups of animals submitted to 5-FU were treated with 

telmisartan at doses of 1, 5 or 10 mg/Kg. The animals received intraperitoneal injection of 5-

fluorouracil on 1th and 2th day, at doses of 60 and 40 mg/Kg, respectively, and had their right 

jugal pouch everted and scratched superficially on the 4th day. The animals were euthanized on 

day 10 and blood and mucosa samples were collected. The mucosa was evaluated clinically, 

through the assignment of scores after macroscopic and histopathological analysis. TNF-α and 

IL-1β levels were determined by the ELISA. Immunohistochemical analyzes for MMP-9, 

COX-2 and TGF-β, immunofluorescence for iNOS and NF-κB/p65, protein expression for 

SMAD 2/3 by Western blot and RT-PCR for STAT1, PPAR-γ and NF-κB/p65 were performed. 

Blood samples were used to evaluate hepatic and renal function as well as for leukocyte count. 

The results showed that Telmisartan at doses of 5 or 10 mg/Kg prevented the inflammatory 

effects of OM, with a decrease in macroscopic and histopathological (p < 0,05) and 

proinflammatory cytokine levels TNF-α and IL-1β (p < 0,05). TELM at the dose of 10 mg/Kg 

decreased the immunostaining for MMP-9, COX-2 and TGF-β, reduced immunoexpression for 

iNOS and NF-κB/p65 and protein expression of SMAD 2/3. TELM at doses of 5 or 10 mg/Kg 

reduced the gene expression of STAT1 and NF-κB/p65 and increased PPAR-γ expression, 

compared to the 5-FU group. The groups treated with TELM at doses of 1, 5 or 10 mg/Kg did 

not show significant difference (p < 0,05) in liver and renal function levels and showed a 

decrease in the number of leukocytes when compared to the 5-FU group. Thus, the drug 

Telmisartan had a protective effect on MO induced in hamsters, however, further studies are 

still needed. 

 

Keywords: Oral mucositis; Inflammation; 5-Fluorouracil; Telmisartan.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A mucosite oral (MO) é uma inflamação na mucosa da cavidade oral ou orofaringe que 

está associada à terapia do câncer (MARIA; ELIOPOULOS; MUANZA, 2017; SONIS, 2007). 

O comprometimento da mucosa oral à inflamação ocorre em aproximadamente 85% a 100% 

dos pacientes em tratamento do câncer de cabeça e pescoço, submetidos a radioterapia e esta 

condição pode ser potencializada quando o tratamento ocorre concomitantemente com a 

quimioterapia convencional (PENG et al., 2017; YASUDA et al., 2011).  

O tratamento do câncer possui efeitos adversos significativos os quais incluem a 

presença da mucosite oral. O uso de medicamentos antineoplásicos resulta em danos ao longo 

da mucosa de todo o trato gastrointestinal e a mucosite oral é considerada um dos efeitos 

colaterais mais frequentemente observado sendo, portanto, o mais estudado, devido ao fato 

desta complicação ser relatada por influenciar negativamente na qualidade de vida do paciente 

(AL-DASOOQI et al., 2013). Em geral, as lesões da MO são caracterizadas pela presença de 

ulceração e por formações pseudomembranosas, as quais ocorrem na cavidade oral, orofaringe 

e hipofaringe (ELTING et al., 2008). 

Dentre as características da MO, a dor que é proveniente dos sinais clínicos, é 

considerada como um fator de risco ao paciente, uma vez que o torna susceptível à infecção 

bacteriana, devido a dificuldade na higienização da cavidade oral, bem como a deterioração do 

estado nutricional, pois, resulta na diminuição da ingestão de alimentos e líquidos, os quais 

contribuem para a perda de peso e/ou desidratação dos pacientes acometidos. Comumente, a 

MO é capaz de prejudicar tanto na qualidade de vida, quanto influenciar na interrupção do 

tratamento do câncer (GUSSGARD et al., 2014; YASUDA et al., 2011). 

Em relação as manifestações clínicas da MO, esta pode se apresentar de forma leve, 

com lesões atróficas eritematosas, ou na forma grave, onde as lesões ulcerativas penetram na 

submucosa, em decorrência de uma sequência de eventos biológicos que, de acordo com Sonis 

(2007) compreendem cinco fases, sendo estas: I. Iniciação; II. Resposta ao dano primário; III. 

Amplificação do sinal; IV. Ulceração e; V. Cicatrização. Enquanto a perda de epitélio resulta 

nas manifestações clínicas, são os eventos que ocorrem na submucosa, como a geração de 

citocinas pró-inflamatórias, que podem fornecer os alvos mais importantes para a terapia direta 

com o uso de medicamentos (SONIS, 2007). 

Dentre os mecanismos utilizados no tratamento da MO, inicialmente, as tentativas para 

a prevenção foram limitadas ao uso de anestésicos tópicos, antimicrobianos, enxaguantes orais, 

gelo (crioterapia) e analgésicos opioides (VADHAN-RAJ et al., 2010). Entretanto, um primeiro 
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fármaco foi indicado para o tratamento da mucosite em 2004, sendo este o Palifermin 

(Kepivance®), que mostrou reduções significativas na incidência e duração da MO grave, mas 

apenas uma pequena parcela dos pacientes de risco tem acesso ao medicamento, devido ao 

custo na sua aquisição (ELTING et al., 2007). 

Nos diferentes grupos de fármacos, em especial os que agem sobre o sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA), os Bloqueadores de Receptores da Angiotensina II (BRAs) 

são amplamente utilizados no tratamento da hipertensão, insuficiência cardíaca e neuropatia 

diabética (BUSBY et al., 2017), estes atualmente vêm sendo descritos por possuírem efeitos 

pleiotrópicos direcionados a atividades anti-inflamatórias (CIANCHETTI et al., 2008;  

GUERRA et al., 2015; SUKUMARAN et al., 2011). 

Do grupo dos BRAs atualmente utilizados na clínica médica, a Telmisartana é um 

antagonista altamente seletivo do receptor tipo 1 da angiotensina II (AT1R) com alta 

solubilidade lipídica. Existem evidências de que o tratamento com a Telmisartana pode reduzir 

respostas inflamatórias (LIU et al., 2015; UNGER, 2012), entretanto, os efeitos anti-

inflamatórios deste fármaco na MO ainda não foram relatados em estudos pré-clínicos e clínicos 

in vivo. Diante do exposto, a presente pesquisa propôs investigar o efeito anti-inflamatório da 

Telmisartana no modelo experimental da mucosite oral. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Mucosite Oral (MO) 

 

A mucosite oral é considerada uma complicação frequentemente associada aos 

pacientes submetidos à terapia do câncer, sendo comumente sintomática e preocupante por 

influenciar negativamente na qualidade de vida dos pacientes acometidos (SONIS et al., 1990; 

SONIS, 2007). Quando em sua forma grave, a MO pode ser muito dolorosa, levando a uma 

diminuição na deglutição de alimentos e bebidas, resultando na perda de peso e na desidratação 

do paciente. Estes fatores, podem induzir a problemas psicossociais, visto que a morbidade e a 

dor persistente durante a terapia do câncer, podem causar ansiedade e depressão, bem como a 

suspensão do protocolo de tratamento do câncer pelo paciente (GUSSGARD et al., 2014; 

LAMBERTZ et al., 2010). 

Um dos efeitos adversos no tratamento do câncer, a partir da exposição das células à 

quimioterapia ou a radioterapia, é o aparecimento da mucosite que se trata de uma inflamação 

com presença de ulcerações da membrana mucosa (SONIS et al., 2004; KWON, 2016). Esta 

inflamação pode comprometer desde a cavidade oral, como as regiões da faringe, laringe e 

esôfago, como também outras regiões do trato gastrointestinal, mas a mucosa oral e orofaríngea 

(Figura 1) são os locais comumente mais afetados (KWON, 2016; MARIA; ELIOPOULOS; 

MUANZA, 2017; LALLA et al., 2014). 

 

 
Figura 1: Mucosite oral de pacientes submetidos a quimioterapia e/ou radioterapia, com lesões 

ulcerativas e formações pseudomembranosas penetrando na submucosa, em regiões da orofaringe (a), 

língua (b), bochecha (c) e lábio inferior (d). 
Fonte: Adaptado de Vasconcelos et al. (2016). 



20 

 

O aumento na incidência de casos de mucosite oral ou gastrointestinal (GI) está 

associada aos pacientes com câncer que recebem doses elevadas do quimioterápico ou que 

fazem associação desta terapia ao tratamento radioterápico (LALLA; SONIS; PETERSON, 

2008). Sonis e colaboradores (1990) mencionam que a mucosite induzida pela quimioterapia é 

um efeito colateral comum e incômodo que explica a morbidade significativa entre os pacientes 

que recebem esta forma de terapia. D’Hondt et al. (2006), citam que os pacientes com câncer 

consideram a toxicidade da mucosite oral como um dos efeitos mais difíceis de suportar 

relacionado ao tratamento. 

A mucosite oral resultante da radioterapia foi descrita pela primeira vez há quase 100 

anos, porém, foi somente 50 anos depois que seu desenvolvimento foi elucidado. Neste mesmo 

período, foram observados os primeiros sintomas de MO entre os pacientes com câncer 

submetidos ao tratamento de quimioterapia e, desde então, o relato destes pacientes foram 

considerados. Os sintomas descritos envolviam dor debilitante, perda de função e infecções 

locais e sistêmicas (YUAN; SONIS, 2014). O relato de mucosite oral é descrito em cerca de 

30-40% da população geral de pacientes com câncer (VILLA; SONIS; 2015). Bian e 

colaboradores (2015) citam que entre 40-70% dos indivíduos submetidos ao tratamento com 

quimioterapia padrão ou radiação, tendem a desenvolver a mucosite oral.  

A quimioterapia padrão é capaz de induzir a mucosite em 40% dos pacientes submetidos 

a este tipo de tratamento. Os pacientes que recebem quimioterapia em doses elevadas, 

principalmente antes do transplante de células-tronco hematopoiéticas possuem entre 60-85% 

de chance de desenvolver mucosite (NAIDU et al., 2004; VILLA; SONIS, 2015), bem como, 

os que recebem radiação, em especial para o tratamento de câncer de cabeça e pescoço, possuem 

30% a 60% de chance de sofrer com esta complicação, ou 100% destes pacientes podem 

desevolver MO, quando fazem uso associado da radioterapia com a quimioterapia (NAIDU et 

al., 2004; D’HONDT et al., 2006; YASUDA et al., 2011). 

Em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, a terapia de radiação resulta em 

alterações agudas e crônicas, onde, inicialmente, podem ser citados além da mucosite, a 

presença de secreções espessadas, dor e infecções que afetam diretamente os tecidos moles e 

causam distúrbios sensoriais que podem ser transitórios ou permanentes, os quais influenciam 

na deterioração da saúde dentária (SROUSSI et al., 2017). Os efeitos crônicos de longo prazo 

da terapia de radiação compreendem a fibrose tecidual, disfunção da glândula salivar, 

susceptibilidade aumentada a infecções nas mucosas, dor neuropática, distúrbios sensoriais e 

uma maior suscetibilidade à cárie dentária e à doença periodontal (SROUSSI et al., 2017; 

VILLA; AKINTOYE, 2017). 
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Entre os quimioterápicos convencionais frequentemente associados à mucosite, podem 

ser citados antimetabólitos que atuam no metabolismo celular como purinas, metotrexato e 5-

fluorouracil (5-FU), anticorpos antitumorais de antraciclina e os taxanos (BURRIS; HURTIG, 

2010; VILLA; AKINTOYE, 2017). O aumento da incidência de MO em pacientes com câncer 

não está apenas relacionado aos medicamentos utilizados, mas também ao número de sessões 

de quimioterapia e à ocorrência prévia de mucosite (D’HONDT et al., 2006). 

O esquema de quimioterapia utilizado, a dose, a via de administração e o uso associado 

com a radioterapia representam fatores de risco para o desenvolvimento da mucosite. Outros 

fatores também já foram descritos, como idade do paciente, estado nutricional, tipo de câncer e 

os cuidados bucais durante o tratamento (KWON, 2016; NAIDU et al., 2004). Comumente os 

pacientes mais jovens tendem a apresentar MO, devido à rápida taxa mitótica epitelial ou à 

presença de mais receptores do fator de crescimento epidérmico, contrariamente, o 

desenvolvimento de mucosite em idosos ocorre pelo declínio fisiológico (NAIDU et al., 2004; 

SONIS et al., 1992). 

Os pacientes acometidos pela MO, possuem suas rotinas alteradas devido as constantes 

visitas hospitalares em detrimento do câncer e pelo comprometimento da cavidade oral. Na 

maioria das vezes, os pacientes são dependentes de uma dieta parenteral total e ainda precisam 

gerenciar a dor, ambos causados pelas ulcerações da mucosa, acarretando em elevados custos 

ao sistema de saúde (EPSTEIN et al., 2012; VILLA; SONIS, 2015). Entretanto, para a maioria 

dos pacientes que estão em risco de MO ou que a desenvolvem, as opções para reduzir o início 

ou efetivamente tratar esta condição são insuficientes (YUAN; SONIS, 2014). 

O desenvolvimento de mucosite oral grave gera cerca de 10% e 25% de mudança no 

tipo de tratamento do câncer ou interrupção do mesmo (GUSSGARD et al., 2014). Assim, faz-

se importante o desenvolvimento e o estudo de terapias que possam ser utilizadas na redução 

dos efeitos adversos causados pelo tratamento do câncer (ELTING et al., 2007; LALLA et al., 

2014; GUSSGARD et al., 2014), em especial, da mucosite oral. 

 

2.1.1. Fisiopatologia da Mucosite Oral 

 

A fisiopatologia da MO envolve um conjunto complexo e dinâmico de eventos 

biológicos, os quais foram divididos em cinco fases, sendo estas: iniciação, resposta primária 

ao dano, amplificação do sinal, ulceração e cicatrização (KWON, 2016; SONIS et al., 2004; 

SONIS, 2007). As fases que compreendem a MO se desenvolvem após a agressão das células 

pela terapia do câncer, neste caso a exposição das células a radioterapia ou a quimioterapia e, a 
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compreensão dos processos que ocorrem em cada uma dessas fases, contribui para o 

entendimento do modelo biológico da mucosite oral (SADASIVAN, 2010). 

A patogênese compreende uma sequência de eventos biológicos, que ocorre a partir da 

exposição dos pacientes ao tratamento. A exposição das células é capaz de provocar um estresse 

oxidativo e resultar na ativação de fatores de transcrição que, por sua vez, resultam na ulceração. 

Estas mudanças são capazes de induzir uma alteração crítica no ambiente oral, que influencia 

na função de barreira da mucosa e provoca um desequilíbrio dos micro-organismos orais, bem 

como na imunidade inata e nos mecanismos celulares, os quais resultam na MO 

(VASCONCELOS et al., 2016) (Figura 2). 
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Figura 2: Fisiopatologia da mucosite oral demonstrando os eventos biológicos e a progressão da 

mucosite oral, resumida em 5 fases, as quais ocorrem após a exposição da mucosa à radiação ou 

quimioterapia. Iniciação: o dano letal no DNA resulta em estresse oxidativo e presença de espécies 

reativas de oxigênio (ROS), que ativam o NF-κB; Resposta ao dano primário: o NF-κB produz citocinas 

pró-inflamatórias como IL-1, IL-6 e TNF-, seguida da ativação da via ceramida e dano no tecido 

conjuntivo, resultando em uma profusão de MMP; Amplificação de sinais: a presença das citocinas 

contribuem para que o NF-κB produzam mais fatores pró-inflamatórios, amplificando uma série de 

eventos que resultam na lesão tecidual; Ulceração: Bactérias da mucosa adentram no tecido ulcerado e 

produtos de parede celular ativam macrófagos, estimulando a resposta inflamatória; Cicatrização:  com 

o término do tratamento, a mucosa é reestabelecida. NF-κB, fator nuclear kappa beta; IL, interleucinas; 

TNF-, fator de necrose tumoral alfa. 
Fonte: Adaptado de Vasconcelos et al. (2016). 
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O dano acarretado pela terapia do câncer na camada de células epiteliais basais, induz à 

perda da capacidade de renovação do epitélio, resultando na morte celular clonogênica, atrofia 

e, por conseguinte, na ulceração (SONIS et al., 2004). Inicialmente a mucosite foi avaliada 

como sendo um evento mediado somente pelo epitélio, entretanto seu desenvolvimento não 

envolve apenas células epiteliais, mas também células da submucosa, que apoiam os tecidos 

conjuntivos os quais consistem em fibroblastos, células do sistema imune, células sanguíneas e 

a matriz extracelular (LALLA; SONIS; PETERSON, 2008; SONIS et al., 2004). 

A MO também pode ocorrer pela interação do epitélio com a submucosa, em resposta a 

radioterapia e/ou quimioterapia, capaz de gerar a presença de espécies reativas de oxigênio 

(ROS), as quais desencadeiam uma variedade de sinalizações celulares que induzem a lesão 

(SONIS, 2003). Em estudos realizados em animais humanos e não-humanos foram 

demonstrados a relação entre a presença de citocinas pró-inflamatórias com a toxicidade da 

mucosa (SONIS et al., 2004). Além disso, outras evidências sugerem que o aumento dos níveis 

sanguíneos do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e de interleucina 1 beta (IL-1β) e 

interleucina 6 (IL-6), também estão relacionadas com a toxicidade da MO (SONIS et al., 2004; 

SONIS, 2007). 

A interação do epitélio com a submucosa, mediada por espécies reativas de oxigênio, 

pode exacerbar as respostas inflamatórias e, dessa forma, transformar uma área de eritema em 

uma área ulcerativa (SONIS, 2003; SONIS et al., 2004). Diversos fatores de transcrição, 

especialmente o fator nuclear kappa B (NF-κB) e uma série de citocinas pró-inflamatórias, 

contribuem para a amplificação de sinais, levando a necrose tecidual e ao desenvolvimento das 

úlceras (SADASIVAN, 2010). O dano tecidual que ocorre na mucosa também é consequência 

de alterações apoptóticas e este é observado tanto no epitélio oral, que serve para indicar o 

início do dano induzido pelo tratamento, quanto em células da submucosa (MOSLEMI et al., 

2016; SONIS, 2007).  

Na fase de iniciação da MO, os agentes externos – quimioterapia ou radioterapia – 

induzem à formação de radicais livres, como o ROS, bem como ocasiona o dano do DNA, 

tecido conjuntivo e membrana celular (SONIS, 2007). Os estímulos ambientais como a radiação 

ultravioleta (UV), os agentes quimioterapêuticos, a hipertermia e até fatores de crescimento, 

resultam na geração endógena aumentada dos níveis de ROS, os quais podem perturbar o 

equilíbrio redox normal das células, resultando em estresse oxidativo (FINKEL; HOLBROOK, 

2000).  

O agravamento do estresse oxidativo promovido pela presença das espécies reativas, faz 

com que a sobrevivência das células seja dependente da capacidade de adaptação ou da sua 
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resistência ao fator estressor. Diante dessa perspectiva, as células necessitam da reparação ou 

da substituição de suas moléculas danificadas (CLEVELAND; KASTAN, 2000; FINKEL; 

HOLBROOK, 2000) e, de maneira alternativa, acabam por responder ao estresse por meio da 

apoptose, removendo dessa forma as células gravemente danificadas (FINKEL; HOLBROOK, 

2000) (Figura 3).   

 

 
Figura 3: Efeitos das espécies reativas de oxigênio (EROs). A formação de um ambiente pró-oxidante, 

dependente de O2 em baixas concentrações, é responsável pela sinalização oncogênica, enquanto que 

um aumento nos níveis de ROS dominados por H2O2 cria um ambiente intracelular que favorece a 

apoptose. Por outro lado, uma produção excessiva de ROS danifica macromoléculas celulares e leva à 

morte celular. ASC, ascorbato; GSH, glutationa reduzida; TOC, tocoferol; Trx, tioredoxina; Prx, 

peroxirredoxinas. 
Fonte: Adaptado de Krishna et al. (2011). 

 

Segundo Sonis (2007), a fase de iniciação é essencial para induzir a fase seguinte, 

denominada de geração de sinais, que contribui na ativação das vias de resposta ao dano através 

de fatores de transcrição como o NF-κB. Os estímulos promovidos pela quimioterapia, radiação 

e ROS – danificando as células ou a estrutura do DNA – incitam a ativação dos fatores de 

transcrição e, por conseguinte, o início dos processos biológicos que resultam na lesão da 

mucosa (SONIS et al., 2004). O fator de transcrição mais representativo no desenvolvimento 

da MO é o NF-κB, responsável por regular cerca de 200 genes, dentre os quais muitos 



26 

 

desempenham papéis importantes na fisiopatologia da mucosite (LOGAN et al., 2008; SONIS, 

2007).  

O NF-κB é um fator de transcrição nuclear que está presente em quase todos os tipos 

celulares e, consequentemente, faz parte de inúmeros processos biológicos, tais como, 

inflamação, imunidade, diferenciação, crescimento celular, tumorigênese e apoptose. Este fator 

de transcrição é naturalmente encontrado como um complexo de homo ou heterodímeros 

formado por proteínas semelhantes a Rel. A família do NF-κB é constituída pelas subunidades 

RelA/p65, NF-κB1/p105, NF-κB1/p50, os quais estão associados a via de ativação canônica, 

além de c-rel, RelB, NF-κB2/p100 e NF-κB2/p52, estes associados a via de ativação não 

canônica (GHOSH; DASS, 2016) (Figura 4).  

 

 
Figura 4: Vias canônica e não canônica e constituintes do NF-κB. A via canônica induz a ativação de 

espécies NF-κB ligadas a IkB, por meio da ativação de um complexo IKK multimérico, formado por 

IKKα, IKKβ e IKKγ/NEMO e essa ativação resulta na fosforilação (p) de IkBα, sua ubiquilação (Ub) e 

subsequente degradação pelo proteossoma. A liberação do complexo NF-κB permite que ele se desloque 

para o núcleo. A via não canônica depende apenas da ativação de dímeros IKKα, o qual é ativada pela 

quinase indutora de NF-κB (NIK). TNF-, fator de necrose tumoral; IL, interleucina; LPS, 

lipopolissacarídeo. 
Fonte: Adaptado de Viennois et al. (2013). 

 

Esse fator de transcrição é fundamental para a regulação positiva – feedback positivo – 

de uma série de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina-1beta (IL-1β) e o TNF-α, 
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conhecidos pela participação como mediadores inflamatórios (SONIS, 2007; VILLA; SONIS, 

2015). A regulação de citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-α, IL-6 e IL-1β ocorre por meio 

da ativação do NF-κB e a presença dessas proteínas está diretamente relacionada com a lesão, 

além disso, seus níveis aumentados tanto no sangue periférico, quanto nos tecidos, estão 

correlacionados com a toxicidade induzida por radiação e quimioterapia (SONIS, 2004; SONIS, 

2007). 

O NF-κB é um dos fatores de transcrição de maior relevância no desenvolvimento de 

doenças inflamatórias crônicas, em parte através da expressão de IL-6 e do óxido nítrico sintase 

induzido (NOSi) (BRODSKY et al., 2010). Em relação ao óxido nítrico (NO), este é uma 

pequena biomolécula que exerce múltiplos efeitos na biologia do câncer, regulando diferentes 

eventos intracelulares através da S-nitrosilação e regulação do redox celular. Os efeitos 

biológicos do NO são dose-dependentes com a capacidade de inibir ou estimular a proliferação 

celular, migração e apoptose (GARRIDO et al., 2017). Segundo Leitão et al. (2007), citocinas 

como IL-1β demonstraram capacidade para estimular a expressão da isoforma NOSi com a 

consequente produção de óxido nítrico (LEITÃO et al., 2007). 

A óxido nítrico sintase induzida (NOSi) é uma enzima pró-inflamatória envolvida na 

inflamação crônica e na cicatrização de feridas que sintetiza NO (GARRIDO et al., 2017). O 

óxido nítrico possui propriedades anti-inflamatórias através da inibição da síntese e expressão 

de citocinas e moléculas de adesão celular responsáveis por atraírem células inflamatórias para 

a superfície endotelial e facilitar a sua entrada na parede vascular. Este efeito pode ser mediado 

pela inibição da ativação do NF-κB que se liga às regiões promotoras de genes que codificam 

proteínas pró-inflamatórias (DE CATERINA et al., 1995; TOUSOULIS et al., 2012). 

A medida que os eventos se somam, o dano na mucosa ocorre. Processos como a 

hidratação da esfingomielina lipídica da membrana celular e ativação das enzimas 

esfingomielinase e ceramida sintase, em níveis elevados induzem a apoptose (SONIS, 2004; 

SONIS, 2007). Na submucosa, os danos gerados pela terapia do câncer afetam os fibroblastos 

e lesões indiretas mediadas pela ativação da proteína 1 (AP1) estimulam a secreção de 

metaloproteinases (MMPs). Esse processo resulta em diferentes aspectos como a amplificação 

das respostas à lesão inicial, a potencialização dos sinais biológicos e o aumento do dano 

tecidual, conforme os sinais permanecem sendo gerados após a terapia (SONIS, 2007). 

O TNF-α é considerado um forte ativador do NF-κB e de esfingomielinases, dessa 

forma, a sua presença pode regular as vias do NF-κB e ceramida contribuindo para uma cascata 

de reações que resultam no desenvolvimento da ulceração nos tecidos afetados (SONIS, 1998; 

SONIS, 2004) . O aumento de TNF-α também contribui para a sinalização da proteína quinase 



28 

 

ativada por mitógenos (MAPK) e esta sinalização ativa o c-JUN N-terminal quinase (JNK) que, 

por sua vez, regula o fator de transcrição da AP1 e esta, afeta a secreção de metaloproteinases 

de matriz (MMPs). Essa fase, denominada de amplificação de sinais, envolve proteínas 

biologicamente ativas que se acumulam e direcionam os processos nos tecidos do epitélio e da 

submucosa, aumentando a lesão tecidual e prolongando o dano (SONIS, 2004, 2007, 2009). 

A fase mais representativa da MO é a ulcerativa, uma vez que é nesta etapa que ocorre 

a perda de integridade da mucosa, resultando em lesões extremamente dolorosas e favoráveis 

às infecções bacterianas. A diminuição de neutrófilos no paciente contribui para a entrada de 

micro-organismos que residem na cavidade oral, para o interior das lesões, ocasionando 

bacteremia e sepse, esse processo também contribui para a entrada de produtos da parede celular 

das bactérias colonizadoras para a submucosa, possibilitando a ativação de macrófagos que 

produzem e secretam citocinas pró-inflamatórias adicionais, além da liberação de MMPs 

destrutivas adicionais (SONIS, 2004; SONIS, 2007). Observa-se nessa fase a expressão de 

genes pró-apoptóticos e potencializadores da lesão tecidual, além da migração de células 

inflamatórias pela quimiotaxia, para o infiltrado inflamatório (SONIS, 2004). 

Em alguns casos, a MO é tratada com o término da terapia do câncer, com duas a três 

semanas após o encerramento do tratamento (SONIS, 2007). Na fase de cicatrização da mucosa, 

os fibroblastos e o endotélio vascular atuam na expressão da ciclooxigenase-2 (COX-2) que 

desempenha um papel importante na reconstrução da submucosa, por meio da angiogênese 

(BARASCH; EPSTEIN, 2011; SONIS, 2004). A matriz extracelular fornece sinais para o 

epitélio atuar na migração, proliferação e diferenciação celular afim de que seja reestabelecido, 

entretanto a estrutura da submucosa reconstituída não será da mesma forma que o seu estado 

anterior ao dano mucotóxico (SONIS, 2004; SONIS, 2007). 

O estudo de processos inflamatórios, em especial da MO, também desperta o interesse 

para as proteínas que constituem o complexo do fator de crescimento transformante β (TGF-β), 

em conjunto com as proteínas SMADs, as quais podem ser relevantes na compreensão da 

mucosite, uma vez que estas já foram identificadas por apresentarem atividade anti-inflamatória 

(Figura 5), bem como também apresentam efeito pró-inflamatório, pois podem aumentar 

rapidamente após a lesão devido à secreção por queratinócitos (BIAN et al., 2015). O TGF-β é 

uma citocina produzida por diferentes tipos celulares, como células musculares endoteliais e 

lisas, macrófagos, plaquetas e células T reguladoras. Entre as atividades reguladas pelo TGF-

β, podem ser citados seu papel imunorregulador, responsável por modular a proliferação 

endotelial, a proliferação celular da musculatura lisa, a formação de colágeno e a atividade de 

macrófagos (ROBERTSON et al., 2003; SURESHBABU; MUHSIN; CHOI, 2016). 
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Figura 5: Via de sinalização do TGF-β / SMAD. A ligação do Smad4 ao Smad2/3 fosforilado conduz 

à translocação nuclear do complexo Smad para regular a transcrição de genes, incluindo Smad7, o qual 

é responsável por induzir a ativação de IκBα, que inibe a fosforilação das proteínas p65/p50 do complexo 

de sinalização NF-κB. 
Fonte: Adaptado de Sureshbabu et al. (2016). 

 

Além da via do NF-κB e do TGF-β, a via de sinalização compreendida pela proteína 

Janus quinases (JAK) e os transdutores de sinal e ativadores de transcrição (STATs), também 

apresentam correlação com os processos que caracterizam a mucosite oral, uma vez que esta 

via de sinalização além de ser ativada pelas citocinas produzidas pelo NF-κB (como a IL-6), foi 

relatada por presentar relação com processos inflamatórios e promotores tumorais (INAGAKI-

OHARA et al., 2013). A via JAK-STAT está envolvida na sinalização de diferentes citocinas e 

receptores de fatores de crescimento, onde os STATs referem-se a proteínas de sinalização 

modular, capazes de executar de forma eficiente a sinalização mediada por citocinas, resultando 

em proliferação, diferenciação e sobrevivência celular (MITCHELL; JOHN, 2005).   
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2.1.2. 5-Fluorouracil 

 

O 5-fluorouracil (5-FU), é um quimioterápico do grupo das fluoropirimidinas. As 

fluoropirimidinas foram desenvolvidas na década de 1950, após a realização de estudos que 

evidenciaram o uso da pirimidina uracila – uma base nitrogenada encontrada exclusivamente 

no RNA – em hepatomas de ratos, de forma mais acelerada do que nos tecidos normais, tal 

evidência sugeriu que o metabolismo do uracila seria um alvo potencial para a quimioterapia 

de antimetabólitos (LONGLEY; HARKIN; JOHNSTON, 2003; PHAN et al., 2017).  

Os fármacos antimetabólitos compreendem uma classe de quimioterápicos que 

funcionam por meio da inibição dos processos biossintéticos essenciais, ou por se incorporarem 

em macromoléculas como DNA e RNA, para inibir sua função normal (LONGLEY; HARKIN; 

JOHNSTON, 2003; WYATT; WILSON, 2009). O 5-FU pertence a este grupo e, dessa forma, 

é um antimetabólito amplamente utilizado, capaz de interferir na biossíntese de pirimidina 

atuando sobre a enzima timidilato sintetase (TS) (THYSIADIS et al., 2017). A estrutura 

química do 5-FU é análoga a estrutura da uracila, a exceção que existe um átomo de flúor na 

posição C-5 substituindo o hidrogênio (Figura 6) (ZHENG et al., 2016). 

 

 
Figura 6: Estrutura química do 5-Fluorouracil (5-FU) e da Uracila. 
Fonte: Adaptado de Zheng et al. (2016). 

 

A TS catalisa a reação de metilação redutora do monofosfato de desoxiuridina (dUMP) 

para desoxitimidina monofosfato (dTMP). Nessa reação ocorre a doação de um novo timidilato, 

o qual é essencial para a replicação e o reparo do DNA. No caso do mecanismo de ação do 5-

FU, este quimioterápico adentra na célula por meio dos mesmos mecanismos de transporte 

facilitado que a uracila exerce e, com isso, possibilita uma conversão enzimática intracelular 
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para gerar vários metabólitos ativos, tais como o monofosfato de fluorodeoxiuridina (FdUMP), 

trifosfato de fluorodesoxiuridina (FdUTP) e trifosfato de fluorouridina (FUTP). Os metabólitos, 

quando ativos, interrompem a síntese de RNA e a ação de TS (LONGLEY et al., 2003; 

TADDIA et al., 2015; ZHENG et al., 2016) (Figura 7).  

 

 
Figura 7: Mecanismo de ação do 5-Fluorouracil por meio da inibição da enzima timidilato sintase. A 

ação desse quimioterápico resulta em danos na síntese do RNA e do DNA. 
Fonte: Adaptado de Longley, Harkin, Johnston (2003) e Schwarzenbach (2010). 

  

 

O FdUMP, remanescente de 5-FU, se incorpora ao sítio de ligação de nucleotídeos da 

TS, formando um complexo pré-inicial estável que bloqueia a ligação do substrato normal 

dUMP e inibe a síntese de dTMP. A depleção de dTMP e, por conseguinte, do trifosfato de 

desoxitimidina (dTTP), induz a geração de perturbações em outros desoxinucleotideos (dATP, 

dGTP e dCTP) que interrompem a síntese e o reparo do DNA, resultando em danos letal nessa 

molécula (LAMONT; SCHILSKY, 1999; LONGLEY; HARKIN; JOHNSTON, 2003). Em 
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resumo o 5-FU pode se incorporar ao RNA e interferir na síntese do mRNA ou, ainda, se 

incorporar ao DNA, e interferir na síntese tanto de uma nova molécula do DNA quanto em sua 

função, causando de forma combinatória um estado de toxicidade no ambiente celular. 

Atualmente, o 5-FU é considerado como um dos melhores medicamentos empregado 

na quimioterapia do câncer, devido ao seu amplo espectro anticancerígeno e a sua alta 

eficiência. Entretanto, este quimioterápico possui desvantagens como o metabolismo rápido, 

meia-vida curta – com cerca de 10-20min – e baixa biodisponibilidade, além de grande 

citotoxicidade e baixa seletividade para células tumorais (THYSIADIS et al., 2017). 

 

2.1.3. Tratamento da Mucosite Oral 

 

Inicialmente, o tratamento deste efeito colateral baseava-se em premissas e não em 

evidências, pelo fato dos aspectos fisiopatológicos não serem considerados (D’HONDT et al., 

2006). Entretanto, devido à importância dada a MO em detrimento dos crescentes relatos dos 

pacientes acometidos por esta toxicidade, em especial por estes descreverem a diminuição da 

qualidade de vida e a dificuldade na manutenção do tratamento antineoplásico, a ideia de como 

reduzir os efeitos da MO passou a ser considerada (D’HONDT et al., 2006; RUBENSTEIN et 

al., 2004). Além disso, devido à complexidade biológica da mucosite e as suas diferentes 

manifestações clínicas, considera-se uma terapia eficaz aquela que seja voltada para os 

múltiplos alvos biológicos (SONIS et al., 2004).   

Atualmente, possíveis terapias baseadas em estratégias definidas pelos mecanismos de 

ação da MO estão sendo avaliadas como intervenções potenciais. Já foram propostos diferentes 

mecanismos destinados a diminuir os sintomas, além de medicamentos que auxiliam na 

prevenção ou no tratamento da MO, entretanto, não existe um protocolo com eficiência 

suficiente capaz de reduzir a incidência da mucosite (NAIDU et al., 2004; RODRÍGUEZ-

CABALLER, 2012). Segundo Rodríguez-Caballero (2012), isso advém da ausência de 

evidências suficientes capazes de descrever um tratamento com eficiência comprovada para 

superar os outros tratamentos já conhecidos (RODRÍGUEZ-CABALLERO et al., 2012). 

As abordagens atuais no tratamento, que buscam fundamentação em evidências, são 

delineadas nas diretrizes de prática clínica produzidas pela Associação Multinacional de 

Cuidados de Apoio em Câncer (MASCC), mas, existem poucas alternativas destinadas ao 

tratamento da mucosite que estejam seguramente aprovadas e publicadas. O Palifermin 

(Kepivance™) é atualmente o único fármaco internacionalmente conhecido, por sua 

intervenção aprovada, porém seu uso é indicado apenas para pacientes com neoplasias 
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hematológicas que recebem regimes de condicionamento em preparação para o transplante de 

células-tronco hematopoiéticas (TCTH). 

O palifermin foi aprovado em 2004, como fármaco destinado à diminuição dos efeitos 

da MO causado por regimes de condicionamento em preparação ao transplante de células 

estaminais hematopoiéticas, para o tratamento de neoplasias hematológicas (VILLA; SONIS, 

2015). Este fármaco trata-se de um fator de crescimento de queratinócitos (KGF), que se 

mostrou eficiente na proteção da mucosite induzida por quimioterapia, em modelos murinos 

(VADHAN-RAJ et al., 2010) e, posteriormente, foi eficiente e aprovado com base em ensaios 

clínicos randomizado, duplo-cego, controlado por placebo que demonstrou a redução na 

incidência e duração da MO grave em pacientes com doenças malignas hematológicas que 

receberam terapia mielotóxica (ELTING et al., 2007). 

De acordo com Villa e Sonis (2015), a aprovação do Palifermin foi importante porque 

forneceu uma via de desenvolvimento e regulação para outros fármacos, bem como validou o 

conceito de que agentes biologicamente pleiotrópicos poderiam efetivamente mitigar a MO e, 

além disso, demonstrou que o diagnóstico e o tratamento de câncer foram importantes para 

definir o uso clínico final de um produto capaz de reduzir os efeitos da mucosite. Em geral, os 

mecanismos subjacentes à sua etiologia proporcionaram uma série de alvos terapêuticos que 

estão sendo desenvolvidos (VILLA; SONIS, 2015). 

Existem outros mecanismos e fármacos que também são propostos para diminuir a 

gravidade da MO (Tabela 1), tais como, agentes quimioterapêuticos, biológicos e físicos, além 

de técnicas que contribuem na remoção de qualquer fator irritante como próteses dentárias mal 

ajustadas ou aparelhos ortodônticos, além disso, é sugerido que os pacientes devem acrescentar 

em suas rotinas uma boa higiene oral, a fim de contribuir na redução, no andamento e na 

gravidade do risco. Deve ser considerado que, apesar da MO não ser uma condição infecciosa, 

os micro-organismos podem colonizar as áreas de ulceração e prolongar o tempo de 

cicatrização, assim, uma boa higiene oral é importante para diminuir a carga bacteriana (SONIS, 

2007; VILLA; SONIS, 2015; VILLA; AKINTOYE, 2017). 

 

Tabela 1: Opções de tratamento da Mucosite Oral. 

A. Agentes quimioterapêuticos 

Barreiras: Sucralfato, Gelclair 

Agentes antimicrobianos: Clorexidina, Povidina-iodeto, Polymyxin E, Anfotericina B, 

Tobramicina 

Agentes antiinflamatórios: indometacina, benzidamina 
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Anti-histamínicos: difenidramina, azelastina 

Astringente: nitrato de prata, peróxido de hidrogênio 

Corticosteroides: Betametasona 

B. Agentes biológicos 

Palifermin (Kepivance®); Velafermin 

Fatores de crescimento: G-CSF, GM-CSF, KGF, TGF-β 

Citocinas: Interleucina-11 

Anticitocinas: Pentoxifilina, Amifostina, Lysofilina 

Imunoglobulina: IgG Humana 

Aminoácido: Glutamina 

Antioxidantes: Betacaroteno, Vitamina E, Vitamina C 

Enzimas: Prostaglandinas 1 e 2 (PGE1 e PGE2) 

C. Agentes físicos 

Baixa laser 

Crioterapia 

D. Técnicas especializadas 

Técnica de radiação de pouca distância 

E. Diversos 

Cuidados de higiene dental e oral 

Enxaguamentos bucais e anestésicos tópicos 

Fonte:  Bey et al. (2010). 

 

Diferentes fármacos foram estudados com o interesse de avaliar os seus efeitos sobre a 

MO, muitos deles já são empregados em pacientes com câncer e foram recomendados para 

intervir na inflamação destes pacientes que foram acometidos pela mucosite. Os fármacos 

considerados atuam na eliminação de radicais livres com efeitos radioprotetores, sendo assim 

utilizados para reduzir o dano das glândulas salivares e, consequentemente, o ressecamento 

oral, além de serem agentes mucoprotetores. Entretanto, a eficácia destes fármacos foram 

consideradas inconsistentes (VILLA; SONIS, 2015; YUAN; SONIS, 2014). 

 

2.2.  Bloqueadores do Receptor da Angiotensina II (BRAs) 

 

Os bloqueadores dos receptores da angiotensina II (BRAs) representam uma classe de 

agentes anti-hipertensivos (BARRERAS; GURK-TURNER, 2003), os quais começaram a ser 

comercializados na década de 90. Dentre os fármacos que agem sobre a Angiotensina II 

(AngII), os primeiros a serem disponibilizados para aquisição foram os inibidores da enzima 



35 

 

conversora da angiotensina (ECA) e, posteriormente, foram desenvolvidos e comercializados 

os BRAs (TAYLOR; SIRAGY; NESBITT, 2011). Os ECAs e os BRAs fazem parte dos agentes 

farmacológicos que agem sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), uma 

cascata endócrina multissistêmica que regula a homeostase eletrolítica e a pressão arterial 

através de ações sobre os rins e o coração (HE; ANDERSON, 2013). 

Os fármacos que representam o grupo dos BRAs são constituídos pelos metabólitos 

ativos de azilsartana, candesartana, eprosartana, losartana, irbesartana, olmesartana, 

telmisartana e valsartana, os quais estão disponíveis para uso clínico na prevenção de doenças 

cardiovasculares. Estes fármacos atuam por meio de ligação ao receptor AT1 da Angiotensina 

II (AngII), inibindo a atividade deste peptídeo (BARRERAS; GURK-TURNER, 2003; 

TAYLOR; SIRAGY; NESBITT, 2011) . O receptor do tipo 1 (AT1) da Ang II, é um membro 

da superfamília do receptor acoplado à proteína G (GPCR) e contém 359 aminoácidos, esta 

proteína possui uma ampla distribuição nos tecidos, possibilitando funções cardiovasculares 

incluindo vasoconstrição, hipertrofia cardiovascular e hiperplasia (MIURA et al., 2013). 

As atividades desempenhadas pela Ang II incluem vasoconstricção, atividade 

mitogênica, produção de citocinas, formação de espécies reativas de oxigênio e produção de 

aldosterona (TAYLOR et al., 2011). Os BRAs atuam bloqueando o receptor do tipo 1 da Ang 

II, antagonizando a vasoconstrição induzida por Ang II, a liberação de aldosterona, 

catecolaminas, arginina e vasopressina, ingestão de água e resposta hipertrófica (BARRERAS; 

GURK-TURNER, 2003) (Figura 8). 

 



36 

 

 
Figura 8: Mecanismos de ação dos inibidores do receptor da angiotensina II. Os BRAs, também 

chamados de sartans, atuam inibindo os receptores AT1 para reduzir a inflamação e a ativação de NF-

κB diretamente ou inibindo o Receptor Ativado por Proliferadores de Peroxissoma gama (PPARγ) 

mediada por receptor AT1 e, em alguns casos, estimulando diretamente o PPARγ. NO, óxido nítrico; 

COX-2, ciclo-oxigenase 2; PGE2, prostaglandina; ROS, espécies reativas de oxigênio. 
Fonte: Adaptado de Saavedra (2012). 

 

  

Além de atuar na regulação da pressão sanguínea e dos fluidos corporais, a Ang II é 

reconhecida como um fator pleiotrópico envolvido na regulação de diferentes sistemas 

corporais além da hipertensão. Sua importância vem sendo considerada, principalmente pela 

constatação de efeitos pró-inflamatórios na vasculatura periférica (AL-HEJJAJ et al., 2011; 

ARAÚJO et al., 2013; IN; BRAIN; PERIPHERY, 2010). Estudos demonstraram que o pré-

tratamento com candesartana diminui significativamente a resposta ao lipopolissacarídeo de 

endotoxina bacteriana (LPS), incluindo a redução da liberação de citocinas pró-inflamatórias 

para a circulação geral (BENICKY et al., 2009).  

Foram demonstrados que, além de reduzir a vasoconstrição, os BRAs possuem efeitos 

anti-inflamatórios (MARCHESI; PARADIS; SCHIFFRIN, 2008). O efeito anti-inflamatório da 

olmesartana foi demonstrado na artrite reumatoide (GUERRA et al., 2016). A azilzartana teve 

efeito protetor na mucosite oral, este fármaco aumentou a formação de tecido de granulação, 

migração de fibroblastos queratinócitos e deposição de colágeno (DE ARAUJO et al., 2015). 
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No presente estudo, investigou-se a telmisartana (BIBR 277 SE, Micardis®). Este 

fármaco foi licenciado para o tratamento da hipertensão em 10 de novembro de 1998 nos 

Estados Unidos e em 11 de dezembro de 1998 na União Europeia. Em 2009, com base nos 

resultados de três ensaios clínicos, este fármaco foi também indicado à redução da morbidade 

cardiovascular. Atualmente, a telmisartana foi aprovada em mais de 84 países e está disponível 

em forma de comprimido contendo 20, 40 ou 80 mg do medicamento (DESTRO et al., 2011). 

A telmisartana é um medicamento anti-hipertensivo desenvolvido pela empresa alemã 

Boehringer Ingelheim, quimicamente descrita como ácido [1,1’-bifenil]-2-carboxílico, 4’- 

[(1,4’-dimetil-2’-propil [2,6’-bi-1H-benzimidazol] -1’il) metil]-(bifenil-2-carboxílico) (Figura 

9). Possui alta biodisponibilidade, meia-vida longa, boa segurança, poucos efeitos colaterais e, 

por isso, pode ser usado como medicamento de primeira linha no tratamento da hipertensão 

(ZHAO; XIA; WANG, 2013). Trata-se de um pó cristalino branco com um peso molecular de 

514,6 e um ponto de fusão de 261 a 263°C, com solubilidade, em soluções aquosas, fortemente 

dependente do pH (DEPPE et al., 2010; WIENEN et al., 2000).  

 

 

Figura 9: Estrutura química da Telmisartana. 

Fonte: Adaptado de Ishiguro et al. (2006). 

 

Entre os BRAs, a telmisartana é o composto mais lipofílico com um log de coeficiente 

de partição P = 3,2 (tampão n-octanol a pH 7,4). Devido às suas propriedades físico-químicas, 

apresenta uma excelente absorção oral e penetração de tecido (WIENEN et al., 2000). Este 

fármaco vem sendo utilizado na farmacoterapia hipertensão, entretanto, o seu efeito no AT1R 
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vem demonstrando ser eficiente na ativação de fatores de transcrição nuclear e no receptor 

ativado por proliferadores de peroxissoma gama (PPAR-γ). Foram demonstrados que 

telmisartan também pode suprimir a sinalização inflamatória induzida por citocinas em células 

endoteliais vasculares, atuando possivelmente na diminuição da inflamação celular (NAKANO 

et al., 2009). 

Em estudos clínicos utilizando concentrações conhecidas da telmisartana, foram 

observados que este fármaco reduziu significativamente a resposta inflamatória neuronal 

induzida por IL-1β, a formação de ROS induzida por esta citocina e a expressão de COX-2 

induzida pela presença do peróxido de hidrogênio (H2O2). Outra propriedade identificada em 

estudos realizados com este fármaco, foi a supressão dependente da dose do TNF-α induzida 

pela ativação do NF-κB em células endoteliais vasculares (CIANCHETTI et al., 2008; 

CZECHOWSKA et al., 2016; DE ARAUJO et al., 2015; PANG et al., 2012; ZHANG et al., 

2015). Atualmente, muitos autores demonstraram que a telmisartana possui propriedades 

antioxidantes e anti-inflamatórias, mas tais evidências carecem de mais estudos (NAKANO et 

al., 2009). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A mucosite oral é o efeito adverso mais significativo associado ao tratamento do câncer 

e a sua gravidade, frequentemente requer uma intervenção (SONIS, 2003). A incidência geral 

de mucosite depende de uma variedade de variáveis relacionadas ao paciente e ao regime do 

tratamento. Muitos dos pacientes com câncer, consideram a mucosite como um efeito colateral 

mais notável do tratamento, devido às condições que limitam a qualidade de vida e que resultam 

na interrupção do tratamento (ELTING et al., 2007; OWLIA; KAZEMEINI; GHOLAMI, 

2012). Os efeitos negativos que levam à interrupção ocorrem sobre o estado nutricional, a 

ingestão oral de alimentos e medicamentos e a manutenção da saúde bucal nos pacientes (AL-

DASOOQI et al, 2013). Embora o impacto clínico da MO ainda não seja subestimado pelos 

profissionais de saúde, essa consideração não é realizada pelos pacientes que relatam a MO 

como uma das complicações mais difíceis e debilitantes do tratamento contra câncer (SONIS, 

2007). 

As úlceras associadas à MO resultam em dor significativa, que afeta a capacidade de 

deglutição e faz com que sejam necessários o uso de analgésicos, aumentando dessa forma o 

custo no tratamento e reduzindo a tolerabilidade a terapia do câncer (AL-DASOOQI et al, 

2013). A redução dos sintomas e a prevenção de complicações, incluem suporte nutricional, 

controle da dor, profilaxia e/ou tratamento de infecções secundárias. Os agentes que foram 

investigados e/ou aplicados no tratamento com câncer, são discutidos a partir de estudos pré-

clínicos e clínicos baseados em evidências, as quais passam por atualizações com frequência, 

entretanto a proposição de um fármaco, que sejam utilizado de forma eficaz pelos pacientes 

com câncer, submetidos a terapia de radiação ou quimioterapia, ainda é um desafio devido à 

complexidade da MO (MARIA et al, 2017; SONIS, 1998). 

Alguns estudos vêm sendo desenvolvidos com os BRAs, a fim de demonstrar a sua 

capacidade de diminuir os efeitos inflamatórios. Os fármacos azilzartana, candesartana, 

olmesartana e o próprio telmisartana já foram testados em diferentes patologias associada à 

inflamação e a resposta do tratamento vem sendo considerada positiva quanto a eficiência 

destes fármacos nos organismos estudados, devido os efeitos pleiotrópicos anti-inflamatórios e 

o potencial terapêutico (ARAÚJO et al., 2013; DE ARAUJO et al., 2015; GUERRA et al., 

2016; SUKUMARAN et al., 2011), porém, ainda não há registros na literatura que demonstre 

a relação da telmisartana com a mucosite oral  

Dessa forma, a presente pesquisa propôs o estudo do efeito anti-inflamatório do fármaco 

telmisartana, no modelo de mucosite oral experimental induzido pelo quimioterápico 5-FU em 
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hamsters, baseando-se na premissa dos efeitos pleiotrópicos dos BRAs, da importância que 

deve ser dada a inflamação da mucosa oral e do interesse de avaliar um fármaco que já é 

comercializado como anti-hipertensivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.  Objetivo geral 

Avaliar o efeito da telmisartana no modelo de mucosite oral (MO) induzida por 5-

fluorouracil em hamsters Golden Syrian (Mesocricetus auratus). 

 

4.2.  Objetivos específicos 

• Avaliar o efeito clínico e histopatológico da telmisartana na mucosa oral dos hamsters 

induzidos à mucosite oral experimental; 

• Investigar o efeito da modulação farmacológica com telmisartana na lesão da mucosite 

oral, através do estudo de diferentes parâmetros inflamatórios e vias de sinalização; 

• Analisar o efeito sistêmico da telmisartana na função hepática e renal e na contagem de 

leucócitos. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1. Desenho do estudo 

 

A presente pesquisa trata-se de um ensaio pré-clínico, in vivo, randomizado, cego e 

controlado. 

 

5.2.  Considerações Éticas 

 

Os protocolos experimentais desenvolvidos nesta pesquisa foram aprovados pelo 

Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), sob número de protocolo 014/2016 (Anexo). 

 

5.3.  Local dos Experimentos e Análises 

 

Os protocolos experimentais e procedimentos laboratoriais, os quais compreenderam a 

manipulação dos animais, a organização e a coleta dos materiais orgânicos, bem como as 

diferentes análises, foram desenvolvidas no laboratório de Farmacologia do Departamento de 

Biofísica e Farmacologia (DBF) e no laboratório de Técnicas Histológicas do Departamento de 

Morfologia (DMOR), ambos localizados no Centro de Biociências da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), já as análises por Western Blotting foram realizadas no 

Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

 

5.4.  Animais 

 

Foram utilizados hamsters machos Golden sirian (Mesocricetus auratus), com massa 

corporal de aproximadamente 150-200g, disponibilizados pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Os animais foram alojados em caixas de polipropileno, sendo 5 

animais por caixa, os quais foram mantidos em condições controladas de temperatura (24±2°C), 

com um ciclo de claro/escuro de 12h/12h e com alimentação e água ad libitum. A dieta dos 

animais compreendia de ração estéril e água mineral. 

A escolha desdes animais para o referido experimento ocorreu pelo modelo de MO já 

validado por Sonis et al. (1990), em que os mesmos foram utilizados por apresentarem uma 
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bolsa jugal que facilita a exposição da bochecha para realização das ranhuras no 4º dia do 

experimento. 

  

5.5.  Modelo de mucosite oral induzida por 5-FU em hamsters 

 

O modelo de MO induzido por 5-FU foi realizado conforme descrito por Sonis et al. 

(1990) e adaptado por Leitão et al. (2007), no Laboratório de Farmacologia da Inflamação e do 

Câncer (LAFICA) do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, da Faculdade de Medicina 

da UFC. Neste modelo, a administração de 5-fluorouracil (5-FU) ocorre no 1º e 2º dia do 

experimento nas doses de 60 e 40 mg/kg, intraperitonealmente, respectivamente. No 4º dia do 

experimento, após anestesia com xilazina a 2% (10 mg/Kg) e cetamina a 10% (80 mg/Kg), 

ambos por via intraperitoneal, foi realizado o trauma mecânico caracterizado pela exposição da 

mucosa oral direita do animal para realização de ranhuras neste tecido, com o interesse de 

potencializar a MO e reproduzir os sinais clínicos da irritação crônica (SONIS et al., 1990).  

A irritação foi realizada por meio de ranhuras com a ponta de uma agulha de calibre 30 

x 0,70 mm, em toda a mucosa oral e de forma linear. Por fim, os animais foram eutanasiados 

no 10º dia do modelo experimental, após anestesia com tiopental (80 mg/Kg, i.p.) associado ao 

uso da lidocaína a 2% via i.p., na mesma seringa. 

 

5.6.  Grupos experimentais e desenvolvimento do experimento 

 

Foram utilizados 42 animais, os quais foram divididos em 6 grupos, subdividos em 

grupo salina, grupo trauma mecânico, grupo 5-FU, grupo tratado com telmisartana (TELM) na 

dose de 1 mg/Kg, grupo TELM na dose de 5 mg/Kg e grupo TELM na dose de 10 mg/Kg. Cada 

grupo foi composto por 7 animais.  

Em relação as doses do fármaco escolhidas para a presente pesquisa, estas foram 

baseadas em trabalhos presentes na literatura para a telmisartana administrada em modelo 

animal (ARAÚJO et al., 2013; GUERRA et al., 2015). 

• Grupo Salina: neste grupo os animais não foram submetidos à indução da MO. Estes 

animais receberam administração intraperitoneal de solução salina no 1º e 2º dia do 

experimento. No 4º dia, foram anestesiados mas não receberam trauma mecânico, apenas 

gavagem com solução salina. A solução salina foi o veículo utilizado para dissolver a 

telmisartana administrada nos grupos tratados com este fármaco. Este grupo foi utilizado como 

controle negativo. 
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• Grupo Trauma Mecânico (TM): os animais foram submetidos apenas ao trauma 

mecânico na região da mucosa oral no 4° dia do experimento e não receberam o 5-FU. Estes 

animais receberam administração intraperitoneal da solução salina no 1° e 2° dia e foram 

tratados por gavagem diária com solução salina, sendo este o veículo utilizado para dissolver a 

telmisartana. A realização do TM é necessária para potencializar a mucosite oral, uma vez que 

somente o 5-FU não é capaz de mimetizar as características clínicas da MO no modelo animal 

experimental.  

• Grupo 5-FU: os animais receberam o quimioterápico 5-fluorouracil no 1° e 

2° dia do experimento e foram submetidos ao trauma mecânico na região da mucosa oral no 4° 

dia. Estes animais foram tratados com gavagem, diariamente até o dia da eutanásia, utilizando 

como veículo a solução salina. 

• Grupo TELM 1 mg/Kg: os animais receberam o quimioterápico 5-fluorouracil no 1° 

e 2° dia e foram submetidos ao trauma mecânico na região da mucosa no 4° dia do experimento. 

Estes foram tratados com gavagem diária utilizando a telmisartana dissolvida em solução salina, 

na dose de 1mg/Kg até o 10º dia do experimento.  

• Grupo TELM 5 mg/Kg: os animais receberam o quimioterápico 5-fluorouracil no 1° 

e 2° dia e foram submetidos ao trauma mecânico na região da mucosa no 4° dia do experimento. 

Telmisartana na dose de 5mg/Kg, dissolvida em solução salina, foi administrada via gavagem 

oral, diariamente até o 10º dia do experimento.  

• Grupo TELM 10 mg/Kg: os animais receberam o quimioterápico 5-fluorouracil no 1° 

e 2° dia e foram submetidos ao trauma mecânico na região da mucosa no 4° dia do experimento. 

A telmisartana na dose de 10 mg/Kg, dissolvida em solução salina, foi administrada via 

gavagem oral, diariamente até o 10º dia do experimento. 

Os animais pertencentes ao grupo controle negativo (grupo Salina) e grupo trauma 

mecânico, não receberam o 5-FU, sendo substituído para estes grupos uma dose i.p. equivalente 

de solução salina. O fármaco Telmisartana foi administrado por via oral (gavagem) durante os 

10 dias que representam o modelo experimental, sendo este procedimento realizado uma hora 

antes da administração do 5-FU e da indução do trauma. 

Os animais foram eutanasiados no 10º dia do modelo experimental, após anestesia com 

tiopental (80 mg/kg, i.p.) associado ao uso da lidocaína a 2% via i.p., na mesma seringa. Foi 

realizada a punção cardíaca dos animais, para a retirada de amostras de sangue a serem 

utilizadas na avaliação sistêmica, bem como amostras de tecidos foram coletados e 
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armazenados para avaliação da modulação farmacológica e de acordo com cada ensaio (Figura 

10). 

 

Figura 10: Grupos experimentais e desenvolvimento do modelo experimental de MO induzido por 5-

FU, em hamsters Golden Syrian (Mesocricetus auratus). 
Fonte: Autora. 

 

 

As amostras utilizadas para analise histopatológica, imuno-histoquímica (IHC) e 

imunofluorescência foram armazenadas em formaldeído a 10%, amostras destinadas para 

citocinas e Western Blot foram congelados a -80 °C e, por fim, amostras para análise da reação 

em cadeia da polimerase de transcrição reversa (RT-PCR) foram armazenadas em Trizol e 

congeladas a -80 °C. 

 

5.7.  Administração da Telmisartana 

 

Durante os 10 dias do experimento, um comprimido da Telmisartana (Micardis®, 

Boehringer Ingelheim) 40mg foi macerado previamente, com o auxílio de grau e pistilo. Em 

seguida, foi adicionado solução salina (veículo) para o preparo das concentrações adequadas 

para cada grupo. A administração da TELM nas doses de 1mg/Kg, 5mg/Kg e 10 mg/Kg, foi 

realizada por via oral, através de gavagem (ARAÚJO et al., 2013). 

A gavagem trata-se de um procedimento onde uma cânula específica para hamsters é 

inserida por via oral, até a porção gástrica do animal. A solução é administrada através de uma 

seringa descartável acoplada à cânula e este procedimento é uma via comum de dosagem oral 
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precisa para estudos em roedores (HOGGATT et al., 2010), o mesmo foi realizado conforme 

requisitos éticos. 

 

5.8. Parâmetros avaliados 

 

5.8.1. Análise Macroscópica da Mucosa Oral 

 

A análise macroscópica foi determinada conforme metodologia de Sonis e 

colaboradores (2000). Após anestesia com tiopental associado com lidocaína, os animais 

tiveram suas mucosas orais evertidas para análise. Foram realizadas fotografias para serem 

utilizadas em análises posteriores e foram atribuídos escores conforme as lesões apresentadas 

na mucosa oral, onde os aspectos inflamatórios, como o eritema, a erosão, a vasodilatação, as 

ulcerações epiteliais e os abscessos, foram avaliados e classificados conforme o valor do escore 

atribuído, sendo estes de 0 a 5 (Tabela 2) (DE ARAUJO et al., 2015; MEDEIROS et al., 2011). 

 

Tabela 2: Escores macroscópicos e aspectos avaliados. 

Escore Características observadas 

0 Mucosa oral completamente saudável sem erosão ou vasodilatação. 

1 Presença de eritema, mas nenhuma evidência de erosão na mucosa oral. 

2 Eritema severo, vasodilatação e erosão superficial. 

3 
Formação de úlceras em uma ou mais faces da mucosa, mas não afetando mais do que 

25% da área superficial da bochecha, assim como eritema e vasodilatação severas. 

4 
Formação cumulativa de úlceras de cerca de 50% da área de superfície da bolsa de 

bochecha. 

5 Ulceração praticamente completa da mucosa oral. 

Fonte: De Araujo et al. (2015) e Medeiros et al. (2011). 

 

5.8.2. Análise Histopatológica da Mucosa Oral 

 

As amostras da mucosa oral dos hamsters submetidos ao modelo experimental, 

inicialmente foram coletadas e fixadas em formalina tamponada a 10%, para que fossem 

desidratadas e transcorridas 24 horas, os segmentos da mucosa oral foram retirados do formol 

e inseridos em álcool 70%. Posteriormente, as amostras foram processadas, tendo como etapa 

final a inclusão em parafina. Na etapa seguinte, as amostras incluídas em parafina foram 
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cortadas em micrótomo para obtenção de cortes histológicos de 4 µm de espessura, as lâminas 

contendo os cortes dos segmentos da mucosa oral foram adequadamente corados por 

hematoxilina-eosina (HE) e examinadas por microscopia óptica. 

A infiltração de células inflamatórias, vasodilatação, presença de áreas hemorrágicas, 

edema, ulcerações e abscessos foram pontuadas de forma isolada e seguindo a classificação 

proposta por Medeiros (2011). 

 

Tabela 3: Escores da avaliação Histopatológica. 

Escore Características observadas 

1 
epitélio normal e tecido conjuntivo sem vasodilatação, ausência ou infiltração celular 

discreta ou, ainda, ausência de áreas hemorrágicas, ulcerações ou abscessos. 

2 

áreas discretas de vasodilatação ou reepitelização, infiltração inflamatória discreta com 

prevalência mononuclear e ausência de áreas hemorrágicas, edema, ulcerações ou 

abscessos. 

3 

vasodilatação moderada, áreas de degeneração epitelial hidropônica, infiltração 

inflamatória com prevalência de neutrófilos, presença de áreas hemorrágicas, edema e 

eventual ulceração e ausência de abscessos. 

4 
vasodilatação severa, infiltração inflamatória com prevalência de neutrófilos, presença de 

áreas hemorrágicas, edema, ulceração extensiva e abscessos. 

Fonte: Medeiros (2011). 

 

5.8.3. Análise Imunohistoquímica 

 

As amostras da mucosa oral foram isoladas, separadas e fixadas em formol tamponado 

a 10% por 24 horas, em seguida, os tecidos foram processados para inclusão em parafina. 

Posteriormente a inclusão em parafina, as amostras foram cortadas em micrótomo, obtendo-se 

secções de tecido com 3 μm de espessura. Essas amostras foram transferidas para lâminas 

silanizadas, onde cada lâmina apresentava 4 amostras por grupo.  

Cada secção de tecido foi desparafinada, reidratada, lavada com tampão de fosfato 

(PBS) seguida da suspensão da atividade da peroxidase endógena (bloqueio com 3% de 

peróxido de hidrogênio). As secções dos tecidos foram incubadas overnight a 4°C com 

anticorpos primários (Santa Cruz Biotechnology, INTERPRISE, Brasil) anti-COX-2 

(ciclooxigenase-2), anti-MMP-9 (metaloproteinase de matriz 9) e anti-TGF-β (fator de 

crescimento transformador ), todos em diluição de 1:400.  Os cortes foram lavados com 

tampão de fosfato e incubados com um anticorpo secundário conjugado com estreptavidina 

(HRP) (Biocare Medical, Concord, CA, EUA) durante 30 min (ARAÚJO et al., 2013). A 



48 

 

imuno-reatividade foi revelada através da reação da solução cromogênica (DAB) seguida da 

contra-coloração com Hematoxilina de Harris, seguindo o protocolo do fabricante (TrekAvidin-

HRP rótulo ± kit, Biocare médicos, Dako, EUA). A avaliação da marcação foi realizada por 

meio da atribuição de escores a partir da intensidade da marcação, conforme descrito por 

Ribeiro et al., (2017) (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Escores utilizados para avaliação por Imunohistoquímica. 

Escore Características observadas 

1 Ausência de marcação nas células. 

2 Marcação na membrana celular e no citoplasma de fraca intensidade. 

3 Marcação com intensidade moderada da membrana celular e do citoplasma. 

4 Marcação de forte intensidade da membrana celular e do citoplasma. 

Fonte: Ribeiro et al., (2017). 

 

5.8.4. Avaliação por Imunofluorescência 

 

A imunofluorescência foi realizada de acordo com a metodologia de Guerra et al. (2016) 

e Ribeiro et al. (2017). Os cortes das amostras da mucosa oral dos hamsters, sendo 4 por grupo, 

foram desparafinadas com xilol e lavadas em várias concentrações de etanol e em PBS. A 

recuperação antigênica foi feita com solução de citrato de sódio 10mM e Tween 20 a 0,05% 

durante 40 minutos a 95°C. O Sudan-Black a 0,1% foi diluído em etanol a 70%, durante 40 

minutos, a temperatura ambiente (TA) e foi utilizado para reduzir a autofluorescência dos 

tecidos. As amostras foram incubadas a 4°C overnight com anticorpo primário anti-NF-κB 

monoclonal de rato (1:200; sc-8008, Santa Cruz Biotechnology) ou anticorpo primário anti-

iNOS policlonal de rato (1:200; sc-8332, Santa Cruz Biotechnology) e, em seguida, lavados 

três vezes em PBS e Triton X-100 a 0,2% durante 5 minutos. Posteriormente as amostras foram 

incubadas com o anticorpo secundário de cabra anti-coelho conjugado com Alexa Fluor 488 

(1:500 em solução bloqueadora de BSA a 1%, Dako, Brasil EUA). Finalmente, as lamínulas 

foram aplicadas utilizando meio de montagem VECTASHIELD® com DAPI (4’, 6-diamidino-

2'-fenilindol). As imagens da imunofluorescência foram obtidas em um microscópio Carl Zeiss 

Laser Scanning (LSM 710, objetiva 20x, Carl Zeiss, Jena, Alemanha). Os controles positivos e 

negativos conhecidos para a marcação imunofluorescente foram incluídos e a reatividade do 

tecido em todos os grupos foi avaliada por análise de densitometria computadorizada das 

imagens digitais captadas para imunofluorescência confocal no microscópio. A média dos 
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valores densitométricos utilizando o software de edição azul Zeiss ZEN lite. As medições do 

índice de contraste foram feitas a partir da fórmula: área selecionada x 100 dividido pela área 

total do fundo após a remoção de regiões de interesse (três amostras por animal). 

 

5.8.5. Dosagens dos níveis de IL-1β e TNF-α 

 

Os tecidos da mucosa oral (5 amostras por grupo) foram armazenados a -80°C até serem 

utilizadas para cada ensaio. As amostras dos tecidos coletados foram homogeneizadas e 

processadas baseando-se na metodologia de Kendall et al. (1983). Os níveis de IL-1β (intervalo 

de detecção: 62,5-4000 pg / mL, sensibilidade ou limite inferior de detecção (LLD): 12,5 ng / 

mL de IL-1β recombinante de rato) e TNF-α (intervalo de detecção: 62,5-4000 pg / mL; 

sensibilidade ou LLD: 50 ng / mL de TNF-a de rato recombinante) nas três amostras, foram 

determinadas por meio da utilização de um kit ELISA comercial (R & D Systems, Minneapolis, 

MN, EUA). 

As microplacas foram incubadas overnight, por 16h, a 4°C com anticorpos para ratos 

anti-IL-1β ou anti-TNF-α. Posteriormente, as placas foram lavadas com Tween 20 e foi 

realizado o bloqueio dos poços, seguida da adição das amostras e dos padrões, em várias 

diluições, os quais permaneceram incubados por 2h. As placas foram submetidas ao bloqueio 

de proteínas inespecíficas com a proteína albumina do soro bovino (BSA) e, em seguida, houve 

a incubação dos antígenos em temperatura ambiente, durante 1h. Logo após, foram adicionados 

aos poços os anticorpos policlonais de ovelha biotinilados, anti-IL-1β ou anti-TNF-α (diluído 

1:1000 com tampão de ensaio BSA a 1%), onde, posteriormenre, as placas foram novamente 

lavadas, para que fossem adicionados a cada poço 50 mL de estreptavidina (HRP) (diluída 

1:5000). O reagente de cor O-fenilenodiamina (50 mL) foi adicionado 15 minutos depois e as 

placas foram incubadas em baixa luminosidade a 37°C durante 15-20 min. A reação enzimática 

foi interrompida com H2SO4 e a absorbância foi medida por meio de espectrofotometria UV-

VIS (absorbância medida a 490 nm), sendo os resultados expressos em pg/mL (ARAÚJO et al., 

2013). 

 

5.8.6. Avaliação da expressão gênica por RT-PCR 

 

O RNA total foi extraído das amostras da mucosa oral utilizando o reagente TRIZOL™ 

(Invitrogen Co., EUA) e o Sistema de Isolamento do RNA Total S.V. (Promega, Madison, WI) 

(CHOMCZYNSKI; SACCHI, 2006). Após isolamento e purificação, a concentração de RNA 
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foi determinada medindo a densidade óptica a um comprimento de onda de 260 nm (OD260), 

com uma unidade de densidade equivalente a 40 μg/ml de RNA. O cDNA foi produzido a partir 

do RNA isolado (5 μg) numa mistura reacional contendo 4 μL de tampão de reação 5x, 2 μL de 

dNTP (10 mM), 20 unidades de inibidor de RNase, 200 unidades de transcriptase reversa de 

mieloblastose aviária e 0,5 μg de Primer oligo Dt (High-capacity cDNA Reverse Transcription 

Kit, Foster City, CA) num volume total de 20 μL. A reação ocorreu a 42°C durante 60 min e 

depois extinguiu-se por aquecimento a 70°C durante 10 min. 

  Posteriormente a extração do RNA total, o cDNA de primeira cadeia foi sintetizado a 

partir de 20 μL de RNA total com o sistema de transcriptase reversa ImProm-IITM para RT-

PCR (Promega) de acordo com o protocolo do fabricante. Os primers foram projetados a partir 

do Software Primer Express™ na versão 3.0.1 (Applied BiosystemsTM). As análises de PCR 

quantitativa em tempo real dos mRNAs de STAT1, NF-κB e PPAR-γ foram realizadas com a 

utilização do SYBR Green Mix no sistema Applied Biosystems® 7500 FAST (Applied 

Biosystems, Foster City, CA), de acordo com um protocolo padrão para utilização com os 

referidos primers descritos na Tabela 4. 

 

Tabela 5: Sequência dos primers para Expressão Gênica. 

Gene (espécie) Sequência Forward Sequência Reverse 

STAT1 (Rattus 

norvegicus) 
5’ − ATT AAC GAT GAG TTA GTG GAG TGG AA − 3’ 5’ − GGT GGC CCC CCG ATA C − 3’ 

NF-κB/p65 

(Mesocricetus 

auratus) 

5’ − GAA GAA GCG AGA CCT GGA GCA A − 3’ 5’ − GTT GAT GGT GCT GAG GGA TGC T − 3’ 

PPAR-γ 

(Mesocricetus 

auratus) 

5’ − CAT GAC CAG GGA GTT CCT CAA − 3’ 5’ − TGG GCT CCA TAA AGT CAC CAA − 3’ 

GADPH 

(Mesocricetus 

auratus) 

5’ − AAC TTT GGC ATC GTG GAA GG − 3’ 5’ − GTG GAT GCA GGG ATG ATG TTC − 3’ 

 

 

A expressão gênica foi avaliada por amplificação por PCR com os pares de 

iniciadores em placas num termociclador StepOne Plus (Applied Biosystems, EUA) de acordo 

com as instruções do fabricante. Para cada poço da placa, foram adicionados 2 μl de cDNA + 

8 μl de PCR Master Mix num volume final de 10 μl. As etapas da reação em cadeia da 

polimerase consistiram em ciclos, sendo estes a 95°C durante 5 min, seguido de quarenta ciclos 

de 30s a 95°C, 30s a 52-60°C e 60s a 72°C. A quantidade relativa comparada ao grupo controle 

(grupo sem ligação ± solução salina) foi calculada pelo método Ct comparativo, o Ct 
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corresponde ao número do ciclo, onde o nível de fluorescência excede primeiro o limiar. Os 

valores de Ct reproduzidos foram obtidos subtraindo os valores de Ct detectados para o gene 

alvo daquele detectado para um gene de referência, nomeado, sendo este o gliceraldeído-3-

fosfato desidrogenase (GADPH). A especificidade dos produtos de PCR obtidos foi confirmada 

com curvas de Melting (2-ΔΔCt) (RAO, 2013). 

 

5.8.7. Avaliação de imunomarcação de proteínas (Western blotting) 

 

As expressões da proteína SMAD 2/3 nos tecidos da mucosa oral foram medidos por 

meio do método Western blot. As amostras de tecido foram homogeneizadas em tampão de lise 

(Tris-HCl 20 mM, pH 7,5, 2-mercaptoetanol 50 mM, EGTA 5 mM, EDTA 2 mM, NP40 a 1%, 

SDS a 0,1%, ácido desoxicólico a 0,5%, NaF 10 mM, 1 mM PMSF, 25 ug / ml de leupeptina, 

2 mg/ml de aprotinina), a fim de que as concentrações de proteína fossem determinadas 

(FUNABA, 2008). Para imunotransferência direta, as alíquotas do lisado foram misturadas com 

tampão de carga contendo 2-mercaptoetanol e mantidas a 100°C durante 10 min antes de serem 

carregadas em SDS-PAGE a 10%.  

Após a separação SDS-PAGE, as proteínas foram transferidas para uma membrana em 

Fluoreto Polivinilideno (PVDF) e, em seguida, foram bloqueadas em tampão de lavagem TBS-

T contendo 5% (p / v) de BSA. As membranas passaram por um processo de secagem durante 

1h à temperatura ambiente, para que posteriormente fossem incubadas com anticorpos 

primários (1:1000 para SMAD 2/3) overnight a 4°C. Após a lavagem extensiva, as tiras de 

membrana foram incubadas com anticorpos secundários (Cell Signaling Technology Inc., MA, 

EUA) conjugados com peroxidase de rábano durante 90 min em temperatura ambiente. As 

bandas de proteínas foram detectadas por um método de quimioluminescência (WU, 2007) 

padrão melhorado, expostos ao sistema de imagem Chemi Doc XRS (Bio-Rad, EUA) e, 

medições de densitometria foram feitas usando o software Image J. 

 

5.8.8. Quantificação de leucócitos e análise bioquímica 

 

A contagem de leucócitos ocorreu a partir de amostras de sangue total, onde, amostras 

de 20 μL foram combinadas com 380 μL de solução de Turk. As contagens totais de leucócitos 

por mm3 foram determinadas por procedimentos convencionais de microscopia manual de luz 

(SOUZA; FERREIRA, 1985). O soro foi obtido por meio de centrifugação de sangue total sem 

anticoagulantes a 2.500 rpm durante 15 min. A partir dessa amostra, foram avaliados os níveis 
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séricos de alanina amino transferase (ALT), aspartato amino transferase (AST), creatinina e 

ureia, os quais foram determinados com kits de diagnóstico padronizados (LABTEST®) e 

espectrofotometria. 

 

5.9. Análise estatística 

 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão da média ou como mediana. A 

análise de variância (ANOVA) e a significância entre os grupos, estabelecida pelo teste Tukey, 

foi usado para diferenciação das médias e Kruskall-Wallis seguido de Dunn’s test para 

diferenciação estatística das medianas. A significância mínima aceita foi de p < 0,05 e as 

análises foram feitas empregando os dados em planilha eletrônica Excel (Microsoft Office 

2013®) e transferindo-os ao programa Prism, versão 6.0 Graph pad Software, La Jolla, CA, 

EUA. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Avaliação Clínica e Histopatológica 

 

6.1.1. Avaliação Macroscópica 

 

A análise macroscópica da mucosa oral dos animais submetidos a MO induzida por 5-

FU e trauma mecânico, demonstrou a formação de lesões, evidenciada pela presença de eritema, 

hiperemia, áreas hemorrágicas e ulceração extensiva (Figura 11a-C) e determinadas por meio 

da atribuição do escore macroscópico, sendo 4 para os animais do grupo 5-FU (Figura 11-b). 

As alterações observadas foram significantes (p < 0,05), em relação aos animais do grupo salina 

os quais receberam escore 0 (Figura 11-b) com mucosa oral completamente saudável, sem 

erosão ou vasodilatação. Nos animais submetidos apenas ao trauma mecânico (TM), as mucosas 

orais mostraram a presença de eritema e erosão superficial (Figura 11a-B) e escores variaram 

entre 1-2 (Figura 11-b). Os animais tratados com telmisartana na dose de 1 mg/Kg, 

apresentaram úlceras em mais de uma face da mucosa, eritema e vasodilatação severa, com 

escores variando entre 3-4 (Figura 11a-D). Os hamsters tratados com telmisartana na dose de 5 

ou 10 mg/Kg durante os 10 dias, exibiram uma melhora nas mucosas orais, após o dano 

provocado pelo 5-FU e trauma mecânico. Observou-se nestes animais a redução da hiperemia 

com a presença de eritema discreto e a ausência de úlceração, com pequenas evidências de 

erosão na mucosa oral resultante do TM realizado no 4° dia do experimento (Figura 11a-E e 

11a-F), os escores nestes grupos foram 2 com variação (2-3) (Figura 11-b).  
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Figura 11: Aspecto Macroscópico da mucosa oral (a) e escores (b) de hamsters do grupo Salina (A, 

escore 0), animais submetidos apenas ao trauma mecânico (B, escore 1), mucosa oral de animais 

submetidos ao 5-FU (C, escore 4) e mucosa oral dos animais tratados com telmisartana 1 mg/Kg (D, 

escore 3), 5 mg/Kg (E, escore 2) e 10 mg/Kg (F, escore 2). A mucosite oral foi induzida em hamsters 

através de injeções i.p. de 5-FU seguido de TM nas mucosas orais. No 10° dia, os animais foram 

eutanasiados e as mucosas orais foram fotografadas e avaliadas macroscopicamente, por meio da 

atribuição de escores. Os escores são representados como mediana. (n = 7; *p < 0,05 comparados com 

o grupo salina, **p < 0,05 comparados com o grupo 5-FU. Teste de Kruskal-Wallis e teste de 

comparação múltipla de Dunn’s). 
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6.1.2. Avaliação Histopatológica 

 

O estudo histopatológico da mucosa oral dos animais submetidos à mucosite 

oral induzida por 5-FU demonstrou alterações significativas (p < 0,01), quando comparado aos 

animais do grupo Salina ou dos hamsters submetidos apenas ao trauma mecânico (TM). Na 

avaliação histopatológica dos animais submetidos ao 5-FU, observou-se edema, acentuado 

infiltrado de células inflamatórias com prevalência de neutrófilos, áreas hemorrágicas, 

vasodilatação, úlceras extensas e abscessos (Figura 12a-C). Os animais neste grupo receberam 

escores histopatológicos 4, com variação 3-4 (Figura 12-b), sendo significativamente diferente 

(p < 0,01) da mucosa oral dos animais não submetidos à mucosite oral (Figura 12a-A) e ao 

grupo TM que apresentaram apenas discreto edema e infiltrado de células inflamatórias (Figura 

12a-B), recebendo escore 2 (Figura 12-b). O tratamento com TELM 1 mg/Kg demonstrou 

infiltração inflamatória com prevalência de neutrófilos, edema e vasodilatação moderada 

(Figura 12a-D), já o tratamento com TELM 5 ou 10 mg/Kg, durante os 10 dias do experimento, 

reduziu significativamente (p < 0,05) o infiltrado de células inflamatórias, o edema, a 

hemorragia, além de prevenir a formação de úlceras induzida por 5-FU, resultando em escore 

2 (Figuras 12-b). Foi demonstrado que o fármaco preveniu o infiltrado de células inflamatórias, 

edema, áreas hemorrágicas e formação de úlceras e abscessos, recebendo escore 2. As Figuras 

12a-E e 12a-F ilustram o efeito protetor do tratamento com TELM 5 ou 10 mg/Kg, 

respectivamente, quando comparado com os animais submetidos a mucosite oral que receberam 

5-FU (Figura 12a-C). 
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Figura 12: Aspecto Microscópico (a) e escores histopatológicos (b) da mucosa oral de hamsters do 

grupo Salina (A), mucosa oral de hamsters submetidos apenas ao trauma mecânico (B), mucosa oral de 

animais submetidos à MO induzida por 5-FU (C) e mucosa oral dos animais tratados com telmisartana 

na dose de 1 mg/Kg (D), 5 mg/Kg (E) e 10 mg/Kg (F).  A mucosite oral foi induzida em hamsters através 

de injeções i.p. de 5-FU, no 1° e 2° dia do experimento, seguido de trauma mecânico nas mucosas orais 

no 4° dia do modelo experimental. Os animais receberam TELM (1, 5 ou 10 mg/Kg; i.p.), 30 minutos 

antes de cada injeção de 5-FU e do trauma mecânico e, diariamente, durante 10 dias. No 10° dia do 

experimento, os hamsters foram eutanasiados e as mucosas removidas para coloração com 

Hematoxilina-Eosina (H&E) (x40). Os escores são representados como mediana. (n = 5; *p < 0,05 

comparados com o grupo salina, **p < 0,05 comparados com o grupo 5-FU (teste de Kruskal-Wallis e 

teste de comparação múltipla de Dunn’s). 
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6.2. Efeito da Modulação Farmacológica 

 

6.2.1. Análise Imunohistoquímica 

 

Na avaliação imunohistoquímica, as amostras da mucosa oral dos hamsters tratados com 

5-FU apresentaram expressiva imunomarcação para MMP-9 (Figuras 13a-G), COX-2 (Figura 

13a-H) e TGF-β (Figura 13a-I), quando comparados com o grupo Salina. A marcação 

imunohistoquímica nas células do tecido conjuntivo da mucosa oral de hamsters do grupo 

Salina, compreendido pelos animais não submetidos à mucosite oral, apresentou fraca 

imunomarcação para TGF-β (Figura 13a-C) e as enzimas MMP-9 (Figuras 13a-A) e COX-2 

(Figura 13a-B). Os animais do grupo Trauma Mecânico (TM), que receberam ranhuras na 

mucosa oral no 4º dia do experimento, apresentaram moderada imunomarcação para MMP-9 

(Figuras 13a-D), COX-2 (Figura 13a-E) e TGF-β (Figura 13a-F), quando comparados com o 

grupo Salina. A mucosa oral dos animais tratados com TELM na dose de 10 mg/Kg apresentou 

uma menor imunomarcação para MMP-9 (Figura 13a-J), COX-2 (Figura 13a-K) e TGF-β 

(Figura 13a-L), quando comparado ao grupo submetido à mucosite oral experimental induzida 

pelo 5-FU (Figuras 13a-G, 13a-H e 13a-I). Os escores, que foram atribuídos conforme a 

intensidade da marcação, são apresentados na Figura 13-b. 
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Figura 13: Avaliação Imunohistoquímica (a) e escores (b) para metaloproteinase de matriz 9 (MMP-

9), ciclooxigenase-2 (COX-2) e fator de crescimento transformante beta (TGF-β). O grupo salina (A, B 

e C) e o grupo do trauma mecânico (TM) (D, E e F) apresentaram fraca imunomarcação. O grupo 5-

fluorouracil (5-FU) apresentou intensa marcação na mucosa oral para MMP-9 (G), COX-2 (H) e TGF-

β (I), em comparação com o grupo salina. A telmisartana (TELM 10 mg/Kg) reduziu a imunomarcação 

para MMP-9 (J), COX-2 (K) e TGF-β (L), em comparação com o grupo 5-FU. Os escores são 

representados como mediana. (n = 4; * p < 0,05 comparado com o grupo salina; **p < 0,05 comparado 

com o grupo 5-FU (Teste de Kruskal-Wallis e teste de comparação múltipla de Dunn’s). 
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6.2.2. Avaliação por Imunofluorescência 

 

A mucosa oral de hamsters do grupo Salina apresentaram pouca expressão para o óxido 

nítrico sintase induzível (NOSi) (Figura 14a-A) e para o fator nuclear κB/p65 (NF-κB/p65) 

(Figura 14a-E). Entretanto, o 5-FU aumentou a imunomarcação para iNOS (Figura 14a-C) e 

NF-κB/p65 (Figura 14a-G) na mucosa oral dos hamsters submetidos a MO experimental. O 

grupo TELM na dose de 10 mg/Kg reduziu a imunorreatividade para NOSi e o NF-κB/p65 em 

comparação com o 5-FU (Figura 14a-D e Figura 14a-H). As quantificações da análise 

densitométrica são apresentadas na Figura 14-b. 
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Figura 14: Imunofluorescência para iNOS e NF-κB/p65 (a) e análise densitométrica de hamsters 

submetidos a MO (b). O grupo 5-fluorouracil (5-FU) (C e G) apresentou maior imunorreatividade do 

que nos grupos Salina (A e E) e Trauma Mecânico (TM) (B e F) (p < 0,05; n = 5). O grupo TELM 10 

mg/Kg (D e H) teve uma imunorreatividade reduzida em comparação com o grupo 5-FU. As análises 

são apresentadas em médias ± DP. (n = 4; *p < 0,05 comparado com o grupo salina, **p < 0,05 

comparado com o grupo 5-FU; análise da variância com pós-teste de Tukey). 
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6.2.3. Avaliação de Citocinas (IL-1β e TNF-α)  

 

Os animais submetidos à mucosite oral induzida por 5-FU, apresentaram aumento 

significativo (p < 0,05) nos níveis de TNF-α (Figura 15-A) e IL-1β (Figura 15-B) na mucosa 

oral, quando comparado com o grupo Salina. O tratamento com telmisartana nas doses de 1, 5 

ou 10 mg/Kg diminuiu significativamente as concentrações de TNF-α (Figura 15-A) e IL-1β 

(Figura 15-B), quando comparado com o grupo 5-FU (p < 0,05).  
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Figura 15: Avaliação dos níveis das citocinas TNF-α (a) e IL-1β (b) na mucosa oral de hamsters dos 

diferentes grupos do modelo de MO. No grupo Salina, os animais não foram submetidos a MO. Os 

animais do grupo trauma mecânico (TM) receberam escoriações na mucosa oral, sem tratamento com 

5-fluorouracil (5-FU). Os animais do grupo 5-FU receberam o quimioterápico, foram submetidos ao 

TM e foram tratados com solução salina i.p. Os grupos tratados com telmisartana (TELM) receberam 

5-FU, foram submetidos a TM e receberam o fármaco via oral (gavagem) nas doses de 1, 5 ou 10 mg/Kg. 

Os resultados são apresentados como a média ± DP (n = 5). * p < 0,05 comparado ao grupo Salina, **p 

< 0,05 comparado ao grupo 5-FU (análise de variância com pós-teste de Tukey). 



63 

 

6.2.4. Reação em Cadeia da Polimerase de Transcrição Reversa (RT-PCR) 

 

As amostras dos animais do grupo 5-FU apresentaram aumento da expressão gênica do 

transdutor de sinal e ativador da transcrição 1 (STAT1) (Figura 16-A) e do fator nuclear NF-

κB/p65 (Figura 16-C), quando comparados com o grupo Salina (p < 0,05). Telmisartana nas 

doses de 5 ou 10 mg/Kg reduziram a expressão de STAT1 (Figura 16-A) e NF-κB/p65 (Figura 

16-C), comparado com o grupo 5-FU (p < 0,05). O grupo 5-FU reduziu a expressão gênica do 

do receptor ativado por proliferadores do peroxissoma gama (PPAR-γ), comparado com o 

grupo Salina (Figura 16-B) e Telmisartana nas doses de 1, 5 ou 10 mg/Kg aumentou 

significativamente a expressão do PPAR-γ, quando comparado ao grupo 5-FU (Figura 16-B). 
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Figura 16: Reação em cadeia da polimerase em tempo real para o transdutor de sinal e ativador da 

transcrição 1 (STAT1) (A), receptor ativado por proliferadores do peroxissoma gama (PPAR-γ) (B) e o 

fator nuclear NF-κB/p65 (C). O 5-Fluorouracil (5-FU) aumentou a expressão do gene STAT1 e o fator 

nuclear NF-κB/p65, em comparação com o grupo Salina. A telmisartana na dose de 10 mg/Kg aumentou 

a expressão do gene PPAR-γ e diminuiu a expressão de STAT1 e NF-κB/p65 em comparação com o 

grupo 5-FU (n = 4; * p < 0,05 comparado com grupo Salina; ** p < 0,05 comparado com o grupo 5-FU; 

análise de variância com pós-teste de Tukey). 
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6.2.5. Análise de Western Blot 

 

Os níveis de expressão proteica de SMAD 2/3 foram quantificados em relação à 

expressão de β-Actina. O grupo 5-FU apresentou uma maior expressão da proteína SMAD 2/3 

comparado ao grupo Salina (p < 0, 05) (Figura 17). Os animais tratados com Telmisartana na 

dose de 10 mg/Kg apresentaram níveis de expressão proteica menores, em comparação com o 

grupo 5-FU (p < 0,05) (Figura 17). As bandas que demonstram o sinal de quimioluminescência, 

evidenciam uma diminuição da intensidade quando se compara a TELM com o 5-FU. 
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Figura 17: Efeito da telmisartana na expressão proteica do SMAD 2/3 (~52kDa) na mucosa oral de 

hamsters utilizados no modelo de MO experimental. A expressão do SMAD 2/3 foi detectada no 

homogenato da mucosa oral dos animais, sendo quatro amostras por grupo, submetidos à mucosite oral 

induzida por 5-FU. As bandas de Western Blot do SMAD 2/3 são apresentadas e, em seguida são 

expostas as médias ± DP da intensidade da banda das proteínas, pela intensidade da banda de β-actina. 

A mucosite oral foi induzida em hamsters pela injeção i.p. de 5-fluorouracil (5-FU), seguido de trauma 

mecânico na mucosa oral. Os animais receberam, via oral (gavagem), telmisartana nas doses de 1, 5 ou 

10 mg/Kg ou salina 30 minutos antes do 5-FU e diariamente por 10 dias. n = 5; *p < 0,05 representa 

diferença estatística em relação aos animais do grupo Salina; **p < 0,05 representa diferença estatística 

em relação aos animais submetidos à mucosite experimental que receberam 5-FU. Os dados foram 

analisados por análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey. 
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6.2.6. Resumo dos Resultados da Modulação Farmacológica 

 

Os resultados das análises dos mediadores inflamatórios e vias de sinalização estudados 

na presente pesquisa, estão resumidos na Figura 18. 

 

 

 

 

Figura 18: Síntese dos resultados obtidos na modulação farmacológica. Na presente pesquisa, o 5-FU 

foi capaz de induzir a mucosite oral nos animais que receberam a dose deste quimioterápico no 1º e 2º 

dia do experimento, seguido das ranhuras realizadas na mucosa oral no 4º dia. O 5-FU foi capaz de 

promover dano celular e este fator resultou na formação de espécies reativas de oxigênio que ativaram 

o fator nuclear κappa B (NF-κB/p65). Este fator, foi responsável por aumentar os níveis de fatores pró-

inflamatórios que induziram à MO. A Telmisartana foi capaz de atuar diretamente na downregulation 

do NF-κB/p65 ou, ainda, na ativação da via de sinalização do PPAR-γ e este, inibiu a via do NF-κB/p65. 

Em geral, o fármaco contribuíu para a diminuição dos fatores pró-inflamatórios e aspectos clínicos da 

MO.
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6.3. Parâmetros Bioquímicos e Hematológicos 

 

6.3.1. Determinação dos Parâmetros Bioquímicos (função hepática e renal) 

 

Os animais submetidos à mucosite oral que receberam telmisartana na dose de 10 

mg/Kg, não apresentaram aumento dos níveis séricos de transaminases hepáticas, aspartato 

amino transferase (AST) e alanino amino transferase (ALT), quando comparado com os 

animais do grupo Salina. Os níveis dos marcadores de função renal (ureia e creatinina) não 

diferiram significativamente entre os grupos (Tabela 5).  

 

 

Tabela 6: Determinação dos parâmetros bioquímicos de alanina amino transferase (ALT), 

aspartato aminotransferase (AST), ureia e creatinina da mucosite oral experimental. 

Grupos experimentais ALT (U/L) AST (U/L) Ureia (mg/dL) Creatinina (mg/dL) 

Salina 47,33±6,00 95,67±14,9 50,75±4,854 0,5225±0,06 

TM 37,57±3,89 72,43±8,81 62,25±8,350 0,8675±0,20 

5-FU 43,29±2,37 70,29±7,50 51,2±3,352 0,478±0,04 

TELM 1 mg/Kg 52,00±4,29 87,00±10,48 47,714±5,638 0,28286±0,03 

TELM 5 mg/Kg 62,14±6,68 108,4±17,5 49,286±5,93 0,35286±0,04 

TELM 10 mg/Kg 48,63±7,40 96,38±14,85 45,00±5,281 0,3075±0,01 

Os dados representam a Média ± EPM dos animais (n = 7) submetidos ao modelo experimental de MO 

(p > 0,05), os dados foram analisados por análise de variância (ANOVA) e teste de comparação múltipla 

de Tukey. 
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6.3.2. Contagem de Leucócitos 

 

Os animais submetidos à mucosite oral induzida por 5-fluorouracil tratados com solução 

salina (animais do grupo 5-FU), apresentaram aumento no número de leucócitos. Os grupos 

tratados com Telmisartana tiveram diminuição do número de leucócitos, em comparação com 

o grupo 5-FU. Os animais do grupo trauma mecânico não tiveram alterações significativas (p < 

0,05) no número de leucócitos, quando comparados com o grupo Salina (Figura 19). 
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Figura 19: Avaliação da contagem do número de leucócitos. Os grupos controles consistiam em animais 

do grupo Salina, animais submetidos apenas ao trauma mecânico (TM), e animais submetidos ao trauma 

mecânico que receberam telmisartana na dose de 1, 5 ou 10 mg/Kg. No 10° dia do experimento, os 

animais foram eutanasiados e o sangue foi coletado por punção cardíaca. O 5-FU aumentou o número 

de leucócitos, entretanto, houve a diminuição do número de leucócitos nos grupos tratados com TELM 

1, 5 ou 10 mg/Kg. As barras representam Média ± EPM de leucócitos totais x 130/mL dos sete animais 

por grupo. *p < 0,05 representa diferença estatística em relação aos animais do grupo Salina. **p<0,05 

representa diferença estatística em relação aos animais do grupo 5-FU. Os dados foram analisados por 

análise de variância (ANOVA) e teste de comparação múltipla de Tukey. 
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7. DISCUSSÃO 

 

Na presente pesquisa, a telmisartana preveniu a mucosite oral, evidenciada pela análise 

macroscópica e histopatológica. A constatação do efeito protetor do fármaco sobre a mucosa é 

inicialmente realizada a partir dos sinais clínicos observados ao término do modelo 

experimental compreendido em 10 dias e pela atribuição dos escores macroscópicos. Após a 

eutanásia, foram observadas e comparadas as mucosas orais dos animais do grupo Salina com 

os animais do grupo 5-FU e, em seguida, estes foram comparados com as amostras dos grupos 

tratados com telmisartana nas doses de 1, 5 ou 10 mg/Kg. Foi constatado a presença de mucosa 

completamente saudável nos animais do grupo Salina, já nos animais do grupo 5-FU as mucosas 

apresentaram áreas de ulceração, conforme descrito na literatura (SONIS, 1990). A mucosite 

oral (MO) é amplificada como resposta inflamatória às infecções bacterianas e infiltrado 

inflamatório, como os neutrófilos e os macrófagos, em um ciclo de feedback positivo, que 

impulsionam lesões ulcerativas mais severas e atrasa a cicatrização do dano (KAMIDE et al, 

2017). 

A ulceração também foi observada nos animais do grupo tratado com a menor dose do 

fármaco estudado (a TELM na dose de 1 mg/Kg). Entretanto, os escores macroscópicos 

demonstraram, para as mucosas orais dos animais tratados com as doses de 5 ou 10 mg/Kg, a 

presença de eritema, vasodilatação e a ausência de erosão ou, quando presentes, apenas de 

forma superficial. Esses achados foram confirmados nas avaliações histopatológicas, onde 

foram demonstrados que os animais tratados com TELM nas doses de 5 ou 10 mg/Kg 

apresentaram uma melhor resposta na cicatrização do tecido lesionado pela MO, uma vez que 

as amostras destes grupos evidenciaram que o fármaco melhorou a mucosite oral induzida por 

5-FU e TM, por meio da redução do infiltrado inflamatório, áreas hemorrágicas, vasodilatação 

e ausência de abscessos e úlceras. Também foram observadas amostras com áreas discretas de 

vasodilatação ou reepitelização e discreta infiltração inflamatória.  

O fármaco telmisartana, antagonista do receptor de angiotensina II, é estudado por 

apresentar um efeito positivo na diminuição dos marcadores inflamatórios, como a diminuição 

dos níveis de interleucinas e do fator de necrose tumoral alfa (GUERRA et al. 2015; LIU et al., 

2015; TAKAGI, 2013; YAMAGUCHI et al., 2014; ZHANG et al., 2015). É observado na 

presente pesquisa, que os níveis das citocinas TNF-α e da IL-1β nos grupos tratados com 

TELM, nas três doses administradas, diminuíram significativamente os níveis séricos em 

relação ao grupo tratado com o quimioterápico 5-FU. A presença de citocinas pró-inflamatórias 

e o estresse oxidativo estão relacionadas as lesões das mucosas que, por sua vez, relacionam-se 
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ao regime de tratamento da quimioterapia. Desta forma, a redução dos níveis séricos de TNF-α 

e IL-1β demonstrou a eficiência do TELM na resposta do organismo após a indução da MO. 

Os níveis séricos aumentados de TNF-α, contribui para ativação do NF-κB, o qual 

desencadeia uma série de reações que resultam na expressão de genes inflamatórios que vão 

atuar na fase que define a MO, sendo esta a ulceração. Dessa forma a via do NF-κB é 

considerada a mais importante na compreensão da MO (SONIS, 2007). O NF-κB possui a 

capacidade de aumentar a quantidade de citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão celular 

e, portanto, é um importante regulador das alterações endoteliais precoces que estão associadas 

à lesão inicial da mucosa. O TNF-α é capaz de interagir sinergicamente com o NF-κB, fazendo 

com que seja amplificado a ativação deste fator e, assim, o NF-κB aumenta a expressão de 

outros fatores pró inflamatórios, contribuindo para a lesão tecidual. Assim, fármacos que sejam 

capazes de atuar na atividade deste fator nuclear são considerados favoráveis ao tratamento da 

MO (BAI et al., 2017; SONIS, 2004; 2007).  

O fator de transcrição NF-κB é um dos principais mecanismos moleculares que 

correlaciona a inflamação e o câncer, através do seu papel na expressão de genes pró-

inflamatórios. Além disso, o NF-κB também é responsável pela regulação da expressão do 

óxido nítrico sintase induzível (iNOS) (CHANG et al., 2011). O óxido nítrico é induzido por 

lipopolissacarídeos, bem como por citocinas que participam do processo da MO, como o TNF-

α e a IL-1β, no endotélio e na musculatura vascular. Dentre os estímulos extracelulares que 

ativam vias de sinalização distintas as quais convergem na regulação da transcrição do iNOS, 

o TNF-α contribui para a expressão desta enzima, que se encontra em níveis elevados nas lesões 

associadas ao câncer (RAO, 2004). A iNOS participante da mucosite oral induzida pelo 

tratamento com o quimioterápico 5-FU, também é estimulada pela presença de IL-1β (LEITÃO 

et al., 2007). No presente estudo foram avaliadas as expressões proteicas, por meio de 

imunofluorescência, do NF-κB e do iNOS e como resultado foi observado que a telmisartana 

diminuiu a atividade do NF-κB e, por conseguinte, do iNOS, sendo assim, a TELM pode inibir 

a atividade do NF-κB e a geração excessiva de óxido nítrico. 

Os dados da expressão gênica evidenciaram que TELM nas doses de 1, 5 ou 10 mg/Kg 

diminuíram a expressão gênica do NF-κB/p65, sendo que a resposta mais eficiente foi 

relacionada com a dose de 10 mg/Kg, esta mesma dose aumentou a expressão gênica do PPAR-

γ (receptores ativados por proliferadores de peroxisoma gama), quando comparado com o grupo 

5-FU. A telmisartana é descrita como um BRAs que atua como um agonista parcial do PPAR-

γ (MAEJIMA et al., 2011), além disso, estudos descrevem que a angiotensina II é capaz de 

induzir a ativação do NF-κB, embora seja de maneira menos eficaz quando comparado ao TNF-
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α. Assim, é possível que a telmisartana ocasione uma sinalização inibitória na via de ativação 

NF-κB através de AT1R (NAKANO et al., 2009; WOLF et al., 2002). Alguns estudos também 

vêm sugerindo que a telmisartana, além de ser um antagonista AT1R, pode ativar o fator de 

transcrição nuclear do PPAR-γ, atuando desse modo como um agonista parcial deste receptor 

(BENSON et al., 2004; NAKANO et al., 2009).  

Dessa forma, a atividade anti-inflamatória do PPAR-γ no modelo de MO pode ser 

mediada através da downregulation do NF-κB/p65 – a subunidade do NF-κB mais comumente 

estudada – pela atividade agonista que a telmisartana exerce sobre o PPAR-γ e este, por sua 

vez, antagoniza a transcrição do NF-κB (SUI et al., 2014). O PPAR-γ pertence à superfamília 

dos receptores nucleares de fatores de transcrição ativados juntamente com mais dois 

receptores, o PPAR-α e o PPAR-β/δ, ambos expressos em células endoteliais e atuantes na 

regulação da proliferação celular, angiogênese, inflamação, trombose e coagulação (BISHOP-

BAILEY, 2011). A expressão do PPAR-γ está relacionada com diferentes mecanismos 

celulares, dentre estes o processo inflamatório (FAJAS et al., 1997; VALLÉE et al., 2017), uma 

vez que reduz a atividade do NF-κB e, por conseguinte, atua na diminuição do processo 

inflamatório. 

Estudos experimentais demonstraram a existência de vias alternativas para a atividade 

do Sistema Renina Angiotensina (RAS), onde ocorre um eixo regulatório compreendido pela 

Ang-(1-7) [angiotensina-(1-7)] que é produzido a partir de Ang I (angiotensina I) ou Ang II 

pela atividade catalítica da ECA (enzima conversora de angiotensina) (HORIUCHI; 

IWANAMI; MOGI, 2012).  Já existem relatos de propriedades anti-inflamatórias associadas a 

fármacos que atuam sobre SRAA, incluindo BRAs como telmisartana, olmesartana e losartana, 

os quais foram avaliados por serem capazes de estimular o eixo ECA-2 / Ang 1-7 / MAS, 

resultando na diminuição dos níveis de citocinas inflamatórias TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-6 e 

marcadores pró-inflamatórios, por exemplo, NF-κB e iNOS (PADDA et al., 2016). 

No presente estudo a diminuição na expressão de STAT1 nos grupos TELM 5 ou 10 

mg/Kg, pode ser correlacionado com a diminuição dos níveis das citocinas avaliadas. Na via 

STAT canônica, as proteínas STATs são fosforiladas por JAK em resposta a citocinas, além 

disso, a fosforilação de STAT1 e STAT3 pode ser mediada por cascatas de fosfoinositideo-3-

quinase (PI3K) e da proteína quinase ativada por mitógenos (MAPK), independentemente de 

JAK. Esses STATs, quando fosforilados, formam dímeros que se associam para formar um 

fator de transcrição complexo que se transloca ao núcleo para ativar a transcrição de interferon 

(IFN) ou genes estimulados por citocinas (YANG, 2010). A ativação das vias JAK/STAT é 

importante para a diferenciação e maturação das células dendríticas, as quais participam da 
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resposta inflamatória, uma vez que a inflamação é tratada, a expressão dos genes desse grupo 

tende a diminuir (CHIAPPELLI, 2005). 

As imuno-histoquímicas realizadas na presente pesquisa avaliaram a presença de MMP-

9, COX-2 e TGF-β, nas amostras dos animais do grupo controle e tratado na dose de 10 mg/Kg. 

Os animais tratados com a maior dose apresentaram fraca imunocoloração para os três 

marcadores, quando comparado aos animais do grupo 5-FU. No que se refere as 

metaloproteinases de matriz (MMPs), estas compreendem um grupo de enzimas, também 

denominadas de endopeptidades, capazes de degradar componentes da membrana basal e da 

matriz extracelular, tais como colágeno, elastina, proteoglicanos e entre outros. Além disso, as 

MMPs são importantes para processos como o desenvolvimento embrionário, a morfogênese, 

o remodelamento de colágeno e a reabsorção do tecido reprodutivo. Dentre as MMPs, a 

metaloproteinase de matriz 9 (gelatinase B), é capaz de degradar o colágeno e a elastina, 

participando da remodelação da membrana basal, regulando a proliferação e migração de 

células no processo do câncer e da cicatrização de ferimentos (ARAÚJO et al., 2013; XIE et 

al., 2017; ZHANG et al., 2015). 

As MMPs são secretadas por neutrófilos, monócitos, macrófagos, fibroblastos ou como 

resposta das células tumorais a um dado estímulo, sejam estes fatores de crescimento ou 

citocinas. De acordo com Walter et al. (2013), a MMP-9 é significativamente expressa em 

processos inflamatórios, onde neste processo, estas endopeptidases recrutam células 

inflamatórias que exercem alterações morfológicas no tecido lesionado (WALTER et al., 2016). 

Diferentes vias de sinalização foram confirmadas na regulação da expressão de MMP-9 em 

diferentes tipos de células, como por exemplo ERK1/2, JNK e p38 MAPKs. A ERK1/2 catalisa 

a fosforilação do fator de transcrição Elk-1, que pode ser ativado pelo JNK e p38 MAPKs. 

Quando ativado, Elk-1 também pode desempenhar um papel crítico em várias cascatas de 

sinalização para a expressão de MMP-9, além disso, pode ser regulador da expressão de MMP-

9 mediada por ERK em várias condições patológicas diferentes (AKANDA; PARK, 2017; 

HSIEH; WU; YANG, 2008; ZHANG et al., 2015). A diminuição do MMP-9 na maior dose de 

TELM pode ser justificado pela contribuição desta endopeptidade na cicatrização. 

As enzimas que compreendem o grupo das ciclo-oxigenases (COXs), são encontradas 

em três isoformas, a COX-1, COX-2 e COX-3. Cada uma destas enzimas possui diferentes 

características enzimáticas e padrões distintos de expressão gênica, diferindo em seus modos 

de regulação e distribuição teciduais (JAFARNEZHAD-ANSARIHA et al., 2017). No que se 

refere a COX-2, que foi avaliada na presente pesquisa, sua expressão pode ser induzida em 

diferentes células como em neutrófilos, monócitos, macrófagos e células endoteliais, além 
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disso, o seu papel está associado a processos inflamatórios e mitóticos. A expressão da COX-2 

também está relacionada as respostas exercidas por fatores de crescimento, promotores de 

tumor e citocinas, como a IL-1β e o TNF-α. (ARAÚJO et al., 2013; HSIEH; WU; YANG, 

2008). A IL-1β é um forte estimulante do estresse oxidativo e produção de COX-2, além disso, 

tem sido claramente associada às condições inflamatórias agudas e crônicas. Na presente 

pesquisa, a telmisartana contribuiu para a diminuição da formação de ROS induzida por IL-1β, 

bem como a  expressão de COX-2 resultante do estresse oxidativo (JAFARNEZHAD-

ANSARIHA et al., 2017; KAMIDE et al., 2017; PANG et al., 2012). 

O fator de crescimento transformante beta (TGF-β) exerce sua atividade no crescimento 

do tecido, morfogênese no embrião, processos citostáticos e morte celular, como forma de 

manter a homeostase nos tecidos maduros. Este fator possui três isoformas, mas o TGF-1β é a 

forma que mais predomina nos queratinócitos. Os sinais do TGF-β ocorrem com a sua interação 

aos receptores de tipo I e II que atuam sobre a proteína treonina quinase (TYK2) e proteínas 

Smads, em especial Smad2 e Smad3. A interação com o receptor tipo I possibilita a fosforilação 

de Smad2 e Smad3, e estes se ligam ao Smad4 para formar um complexo trimérico que se 

transloca do citoplasma para o núcleo e atuam na expressão gênica dos genes responsáveis pela 

atividade do TGF-β (AKANDA; PARK, 2017; LEVY; DARNELL, 2002). As proteínas que 

estão relacionadas ao TGF-β são fundamentais no desenvolvimento, homeostase e em doenças 

teciduais. Além disso, estudos vêm demostrando que a sinalização de TGF-β é um fator 

importante na interação entre células tumorais e estromáticas e a sua superexpressão está 

relacionada a vários tipos de câncer e eventos protumorigênicos (BIAN et al., 2015; 

MASSAGUÉ; GOMIS, 2006; MOORE-SMITH, 2017).  

A deficiência de TGF-β foi relacionada a inflamação em órgãos múltiplos, entretanto, 

TGF-β também possui efeito pró-inflamatório. Os níveis de TGF-β são aumentados 

rapidamente após a lesão devido à secreção por queratinócitos, plaquetas e macrófagos, os quais 

contribuem no recrutamento imediato de leucócitos para se acumular no local da lesão. No local 

lesionado, os leucócitos infiltrados secretam quimiocinas e citocinas inflamatórias que 

estimulam a resposta inflamatória, mas esse efeito ainda é pouco descrito na literatura (BIAN 

et al., 2015). Na presente pesquisa observou-se a redução de TGF-β e a expressão proteica de 

SMAD 2/3 nos animais tratado com TELM na dose de 10 mg/Kg e esses achados podem ser 

justificados pela atividade da telmisartana diminuir a sinalização do TGF-β. Dados na literatura 

já sugeriram que os BRAs podem inibir a sinalização desse fator de crescimento (GEIRSSON 

et al., 2012; MAEJIMA et al., 2011; ZHANG et al., 2014). 
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Neste estudo, as avaliações sistêmicas realizadas por meio das análises bioquímicas, por 

meio dos níveis das enzimas hepáticas (ALT e AST) e marcadores de função renal (ureia e 

creatinina) não diferiram significativamente entre os grupos estudados, demonstrando que a 

Telmisartana possui uma boa tolerabilidade no organismo. Por fim, o efeito da telmisartana 

contribuiu na diminuição das células da linhagem de defesa, nos grupos tratados com as doses 

de 5 ou 10 mg/Kg. Sabe-se que o processo inflamatório se inicia com a mobilização e migração 

de leucócitos, como os neutrófilos polimorfonucleares (PMNs), para o local lesionado, uma vez 

a inflamação regressa a presença dessas células também diminuem, portanto, isso foi 

corroborado no presente estudo. 
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8. CONCLUSÃO 

 

✓ A telmisartana demonstrou efeito protetor positivo sobre os sinais clínicos da mucosite 

oral, evidenciado pelo aspecto macroscópico e histopatológico das mucosas orais dos hamsters 

submetidos à MO induzida pelo 5-FU; 

✓ O presente estudo demonstrou que a telmisartana melhorou a mucosite oral induzida por 

5-fluorouracil, uma vez que reduziu a expressão de mediadores inflamatórios, modulando as 

vias de sinalização NF-κB/p65 e TGF-β / SMAD 2/3, além de promover a downregulation da 

via do NF-κB/p65, por meio da atividade do PPAR-ℽ; 

✓ O fármaco estudado não promoveu alteração nos níveis dos marcadores das funções 

hepática e renal nos animais submetidos à MO experimental induzida por 5-FU, bem como 

contribuiu para diminuição do número de leucócitos, porém, mais estudos são necessários para 

avaliar os efeitos da telmisartana em pacientes hipertensos e acometidos pela MO.
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