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Resumo 

Cardoso, R. M. Nanopartículas Multifuncionais Dispersáveis e Suas Potenciais Aplicações em 

Nanomedicina . 2018. 258p. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto 

de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

 O design de materiais na escala nanométrica está levando a sistemas com novas propriedades 

e aplicações as mais diversas, como em sistemas de diagnóstico e de tratamento inteligentes e 

sustentáveis. Melhorar a eficiência dos tratamentos de doenças através do desenvolvimento de 

fármacos mais eficientes e com menos efeitos colaterais, e agentes de contraste e de diagnóstico mais 

específicos e sensíveis para monitoramento preventivo precoce, é um dos principais objetivos da 

Nanomedicina. Todavia, a química de superfície necessária para realizar tais reações de 

funcionalização/conjugação de moléculas ainda está longe de ser adequadamente controlada, 

particularmente considerando-se a complexidade das biomoléculas e a estabilidade coloidal.  

Assim, nesta tese foram desenvolvidos processos de conjugação de nanopartículas de óxido 

de ferro (SPIONs) com um ou mais agentes co-funcionalizantes, gerando partículas mono, bi e multi-

funcionalizadas dispersáveis em meio aquoso. Os esforços foram concentrados no desenvolvimento 

de sistemas de diagnóstico e de entrega de fármacos baseados em nanopartículas, cujas propriedades 

precisam ser ajustadas pela conjugação de biomoléculas e espécies bioativas em sua superfície, num 

verdadeiro trabalho de engenharia a nível nanométrico/molecular. De fato, nanopartículas 

modificadas com moléculas co-funcionalizantes estabilizantes (glicerol-fosfato, glicose-fosfato, 

fosforiletanolamina, dopamina e tiron), agentes de vetorização que direcionam o nanoconjugado a 

células-alvo tumorais (ácido fólico e biotina), bem como com fármacos como metotrexato e 

ibuprofeno foram preparadas, e o efeito das mesmas sobre a eficiência de incorporação por células 

tumorais (HeLa e MCF-7) estudada. Os estudos de atividade biológica in vitro foram realizados em 

parceria com o Laboratório de Processos Fotoinduzidos e Interfaces (LPFI-IQUSP). Os resultados 



 

 

obtidos confirmaram a possibilidade de se controlar a atividade biológica das nanopartículas por meio 

dos agentes funcionalizantes, abrindo perspectivas interessantes para o desenvolvimento de 

nanoagentes multifuncionais para teranóstica, conjugados com agentes de vetorização específicos 

(particularmente anticorpos e aptâmeros), além de agentes de contraste (radiofármacos, fluoróforos, 

contraste para IRM, etc.) e moléculas terapêuticas (antitumorais, anti-inflamatórios, dentre outros).  

Entretanto, diversos são os problemas associados aos processos químicos envolvendo a 

produção e funcionalização desses nanomateriais por processos convencionais em batelada, que 

tendem a ser demorados e apresentam dificuldade de controle dos parâmetros de reação e baixa 

reprodutibilidade, dificultando o escalonamento produtivo e a comercialização dos eventuais 

produtos. Uma estratégia promissora é o uso de reatores microfluídicos com projeto de canais 

adequado, além de atuadores e sensores que, juntos garantam excelente controle de processos e baixo 

consumo de energia e de reagentes. Assim, também foram desenvolvidos reatores microfluídicos para 

produção e funcionalização de nanopartículas de ouro, de forma a tornar os processos químicos 

programáveis, mais eficientes, controláveis e econômicos, em parceria com o Laboratório de 

Micromanufatura do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (LMI-BIONANO/IPT). Essa parte do 

desenvolvimento foi realizando empregando a tecnologia de microfabricação em Low Temperature 

Co-fired Ceramics (LTCC), uma tecnologia versátil que possibilita a produção de dispositivos de 

diferentes geometrias em materiais cerâmicos de baixa reatividade e de baixo custo. Esses 

dispositivos podem tornar os processos de produção de nanopartículas multifuncionais dispersáveis 

suficientemente simples, versáteis e reprodutíveis para atender aos altos padrões de qualidade 

exigidos para produtos voltados para aplicações biomédicas. 

 
Palavras-chave:  nanopartículas, magnetita, química de superfície, reator microfluídico, LTCC, 
Nanomedicina. 
 

  



 

 

Abstract 

Cardoso, R. M. Dispersable Multifunctional Nanoparticles and Their Potential Aplications in 

Nanomedicine. 2018. 258p. PhD Thesis – Graduate Program in Chemistry. Instituto de Química, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Materials design at nanoscale is leading us to intelligent systems with new properties and 

applications, such as more efficient diagnostic and treatment systems. Improving the treatment of 

diseases by the development of more specific and efficient drugs, displaying fewer or no side effects, 

conjugated with sensitive contrast/diagnostic agents for early preventive monitoring and treatment is 

one of the main goals of the Nanomedicine. However, the knowledge on surface chemistry required 

to perform such molecular functionalization/conjugation reactions still is far from being adequately 

controlled, particularly considering the complexity of biomolecules and reaching colloidal stability. 

Thus, in this thesis, processes of conjugation of iron oxide nanoparticles (SPIONs) with one 

or more co-functionalizing agents have been developed so as to generate mono, bi and multi-particles 

dispersible in aqueous medium. Efforts were specifically focused on the development of drug delivery 

and diagnostic systems based on nanoparticles whose properties must be adjusted by the conjugation 

of biomolecules and bioactive species on their surface, in a truly nano/molecular scale engineering 

work. In fact, nanoparticles modified with stabilizing co-functionalizing molecules (glycerol-

phosphate, glucose-phosphate, phosphorylethanolamine, dopamine and tiron), targeting agents (folic 

acid and biotin) to guide itself and concentrate in specific tumor cells, as well as with drugs such as 

methotrexate and ibuprofen were prepared, and their effect on the efficiency of uptake by tumor cells 

(HeLa and MCF-7) studied. In vitro biological activity studies were performed in collaboration with 

the Laboratory of Photo Induced Processes and Interfaces (LPFI-IQUSP). The results confirmed the 

possibility of controlling the biological activity of nanoparticles by anchoring suitable functionalizing 

agents in an additive way, opening interesting new perspectives for the development of 



 

 

multifunctional theranostics nanoagents, conjugated with specific vectorization agents (particularly 

antibodies and aptamers), as well as diagnostic (radiopharmaceuticals, fluorophores, MRI contrast, 

etc.) and therapeutic agents (antitumor, anti-inflammatory, among others).  

However, there are several problems associated with the production and functionalization of 

these nanomaterials by conventional batch processes, which tend to be time consuming and difficult 

to control, as confirmed by their low reproducibility, making it difficult to produce and commercialize 

the eventual products. A promising strategy is the use of microfluidic reactors with suitable channel 

designs, as well as actuators and sensors that, together, ensure excellent process control and low 

energy and reagent consumption. Thus, microfluidic reactors were also developed for the production 

and functionalization of gold nanoparticles in order to make chemical processes more predictable, 

efficient, controllable and economical, in partnership with the Micromanufacturing Laboratory of the 

Institute of Technological Research (LMI-BIONANO/IPT). This part of the development was 

accomplished by employing the Low Temperature Co-fired Ceramics (LTCC) microfabrication 

technology, a versatile technology that enables the production of devices of different geometries in 

ceramic materials of low reactivity and of low cost. These devices can make the production processes 

of dispersible multifunctional nanoparticles simple, versatile and reproducible enough to meet the 

high standards of quality required for products for biomedical applications. 

 

Keywords: nanoparticles, magnetite, surface chemistry, microfluidic reactor, LTCC, Nanomedicine  
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1. Introdução 

 
 
 
 

1.1. O mundo nano 

 Atualmente, o desenvolvimento de novos materiais não implica necessariamente em 

novas moléculas ou compostos. Materiais convencionais na escala macroscópica podem gerar 

materiais com novas propriedades e aplicações pela simples diminuição do tamanho das 

partículas para a escala nanométrica (1). O termo nano surgiu em 1959, quando o ganhador do 

prêmio Nobel de Física Richard Feynman, em sua palestra “There’s plenty of room at the 

bottom”, idealizou um futuro em que seria possível reduzir a escala de trabalho até que fosse 

possível manipular os materiais átomo por átomo. Quinze anos depois, o termo 

“nanotecnologia” já era utilizado ao referir-se a uma classe de semicondutores desenvolvidos 

no Japão. A partir deste marco, houve um crescimento rápido dessa nova área do conhecimento, 

tomando como força o início da comercialização de microscópios de tunelamento.(2) 

Compreende-se por nanomaterial qualquer partícula que tenha pelo menos uma de suas 

dimensões na escala nanométrica. Dessa forma, uma dimensão em escala nano compreende em 

nanofolhas; duas dimensões levam a nanofio; e a redução das três dimensões à escala 

nanométrica leva à formação de nanopartículas. 

A redução da dimensionalidade de um material pode levar a alterações significativas em 

suas propriedades. Por exemplo, a cor de nanopartículas de ouro pode variar de vermelho, para 

vinho e roxo em função do aumento do seu tamanho na faixa de cerca de 5 a 100 nm, enquanto 

que o ouro metálico, na escala macroscópica, é dourado. Ao mesmo tempo, essa redução no 

tamanho de um material acarreta um aumento de milhões de vezes na razão área/volume do 

mesmo (vide Figura 1), além de provocar alterações em suas propriedades elétricas, 
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eletrônicas, magnéticas, ópticas, térmicas e/ou químicas. Outros fatores tais como forma, 

composição, estrutura cristalina das nanopartículas, e as espécies moleculares ligadas à 

superfície, também podem influenciar suas propriedades. 

 

Figura 1. Esquematização com cubos que ilustra como a redução da dimensão de partículas (nesse caso, 
caracterizado pelo lado l de um cubo), quando mantido o volume total de matéria, acarreta no aumento da área 

superficial em ordens de grandeza, impactando suas propriedades físico-químicas. 
 

Líquidos incorporando nanopartículas magnéticas tornam-se magnetizáveis gerando 

fluidos que podem ser atraídos por um imã, ou cuja viscosidade pode ser modulada pela 

intensidade do campo magnético aplicado. Além dos metais, óxidos metálicos e 

semicondutores, compostos iônicos, polímeros, cerâmicas, argilas, etc., e combinações das 

mesmas, também podem ser utilizadas para a produção de nanomateriais, materiais nano-

estruturados e nanocompósitos. Essa infinidade de possibilidades de se produzir novos 

materiais e aplicações está gerando a atual revolução conhecida como nanociência e 

nanotecnologia.  

As nanopartículas possuem comportamentos diferenciados daqueles das 

micropartículas e partículas na escala macroscópica, além de apresentarem relação área/volume 

extremamente elevadas (1,3). As primeiras nanopartículas desenvolvidas possuíam forma 

esférica e eram isotrópicas, correspondendo bem aos modelos teóricos, mas atualmente já são 

produzidas nanofolhas, nanobastões, nanofios, nanocubos, nano-estrelas, etc. Todos devem ser 

estabilizados pela ligação de moléculas protetoras ou funcionalizantes para compatibilizar, ou 
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ajustar, as propriedades físico-químicas para as diversas aplicações, por exemplo como 

catalisadores, em sistemas de geração de energia, em nanomedicina, no desenvolvimento de 

novos materiais compósitos, preparação de sensores, etc (1,3,4). A Figura 2 ilustra alguns 

exemplos de setores que já utilizam nanomateriais no desenvolvimento de novas tecnologias. 

 

 Figura 2. Exemplos de setores que atualmente utilizam nanotecnologia no desenvolvimento de produtos. 
 
 
 

1.2. Controle na produção de nanopartículas 

Muitos métodos de preparação de nanopartículas de materiais diversos tais como metais 

e seus compostos foram desenvolvidos e descritos na literatura, mas ainda há dificuldades para 

se controlar o tamanho, a forma e a funcionalização de superfície das mesmas com espécies 

moleculares relativamente frágeis como biomoléculas. 

 As principais rotas de síntese de nanomateriais podem ser divididas entre métodos top-

down e bottom-up. Enquanto o primeiro se baseia na transformação de materiais macroscópicos 

(materiais bulk e filmes) em estruturas menores, até obter partículas em escala nanométrica, na 

proposta bottom-up, os nanomateriais são produzidos a partir do arranjo de átomos ou 

moléculas, que se ligam até gerar estruturas maiores (2).  

Na abordagem bottom-up, a formação das nanopartículas é controlada principalmente 

por fatores cinéticos, onde um processo de nucleação muito rápida é seguido do crescimento 
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dos clusters controlado por difusão dos íons até sua superfície, causando uma depleção na 

concentração dos íons ao redor das sementes em crescimento (5–7), seguido do mecanismo de 

Ostwald ripening (8). O mecanismo de crescimento de nanopartículas descrito por LaMer está 

esquematizado na Figura 3. Ele foi proposto tomando como base nanopartículas de enxofre, e 

pode ser sumarizada da seguinte forma (9): 

a) Inicialmente, ocorre a formação de clusters ou monômeros, que aumentam em 

quantidade até atingir um ponto de supersaturação da solução (Cmax). 

b) Inicia-se um processo de agregação espontânea dos monômeros até que ocorra 

gradualmente a redução de sua concentração no meio. Os agregados iniciais 

funcionam como sementes de nucleação para formação das partículas. 

c) Os agregados estabilizam-se como nanopartículas. 

A B 

 
 

Figura 3. A) Esquema do mecanismo de La Mer de crescimento de nanopartículas. B) Contribuição energéticas 
para estabilização das partículas em crescimento. Adaptado de (10) 

 

No momento da formação dos agregados, a energia de superfície das partículas se torna 

determinante para seu crescimento, uma vez que a mesma é inversamente proporcional à área 

superficial das partículas – vide B. Assim, os agregados com raio mínimo (rc), em seu máximo 

de energia (∆Gc), funcionam como centros de nucleação buscando a estabilidade, enquanto as 
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partículas menores voltam a se solubilizar e alimentar o crescimento de outras partículas 

(Ostwald ripening) (10). 

A principal dificuldade em prever o resultado final e manipular o sistema para manter 

uma suspensão coloidal monodispersa consiste no fato de que os processos de nucleação e 

crescimento ocorrem simultaneamente e em velocidades diferentes, dificultando o controle do 

tamanho das partículas. Além disso, fatores tais como pH, força iônica, proporção dos 

reagentes, concentração de espécies coordenantes e/ou estabilizantes, agitação e temperatura 

influenciam a distribuição de tamanho, morfologia, estabilidade e dispersabilidade das 

nanopartículas. 

 

1.3. Nanopartículas de óxido de ferro 

1.3.1. Características gerais das nanopartículas de óxidos de ferro 

A família dos óxidos de ferro é formada por 16 componentes, compreendendo as classes 

dos óxidos, óxidos mistos, hidróxidos e oxihidróxidos. Desde a pré-história, já eram conhecidos 

e utilizados no dia-a-dia, inicialmente como pigmentos e, posteriormente, como abrasivos, 

fertilizantes e joias, até seu principal emprego atualmente, como fonte de ferro. No último 

século, suas propriedades magnéticas foram pesquisadas com mais intensidade, e sua primeira 

aplicação impactante foi na confecção de fitas para gravação de áudio e de vídeo na década de 

40, utilizando a maghemita, um óxido ferromagnético (11).  A partir do momento em que se 

tornou possível produzir partículas na escala nanométrica, despertaram um interesse especial 

devido às novas possibilidades de aplicação em áreas tão diversas quanto nanomedicina 

(agentes de contraste para imagem por ressonância magnética nuclear, concentração 

magneticamente induzida e entrega de fármacos, tratamento por hipertermia, etc.), remediação 

ambiental e tratamento de águas, separação e concentração magnética, preparação de fluídos 

magnéticos, desenvolvimento de catalisadores e sensores, máscaras litográficas, etc, quando 
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devidamente funcionalizadas ou combinadas com as propriedades de outros materiais e 

nanomateriais (11). 

Um material pode ser classificado em função de sua resposta quando submetido a um 

campo magnético externo. Essa resposta é dependente dos momentos magnéticos dos átomos 

individuais que o constituem (12), sendo que o efeito pode ser descrito pela equação (1): 

𝑩 = 𝜇$(𝑯 +𝑴)  (1) 

Onde µ0 é a permeabilidade do vácuo, e M é a magnetização (momento magnético por unidade 

de volume). A magnetização, por sua vez, é dependente da temperatura e susceptibilidade 

magnética (𝜒), segundo a equação (2): 

𝑴 = 𝜒𝑯  (2) 

Os materiais podem ser classificados com base no sinal da força magnética e na 

magnitude da susceptibilidade magnética (12).  

• Os materiais paramagnéticos possuem 𝜒 positivo (são atraídos por um imã) 

compreendidos entre 0 a 10-4 (unidade CGS), e possuem elétrons com spins 

desemparelhados. 

• Os materiais diamagnéticos possuem 𝜒 negativo (são repelidos por um imã) na faixa de 

-10-6. Os spins de todos os elétrons estão emparelhados, de modo que o momento de 

spin total é igual a zero, e um momento magnético induzido é gerado pelo movimento 

dos elétrons. 

No caso dos materiais denominados magnéticos, os spins eletrônicos estão fortemente 

acoplados formando domínios magnéticos, ou seja regiões com outros estados de ordenamento 

dos spins eletrônicos desemparelhados. Neste caso, os materiais podem ser magnéticos mesmo 

na ausência de campo (13). 

• Nos materiais ferromagnéticos, os spins estão fortemente acoplados em paralelo nos 

domínios magnéticos, de modo que 𝜒 varia na faixa de 10-6 a 10-3; 
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• Nos materiais antiferromagnéticos, os spins também estão fortemente acoplados mas 

alinhados de forma antiparalela nos domínios magnéticos cancelando-se 

completamente, sendo o valor de 𝜒 igual ou próximo de 0; 

• Nos materiais ferrimagnéticos, os spins estão alinhados de forma antiparalela nos 

domínios magnéticos mas não se cancelam totalmente, restando um momento 

magnético resultante, sendo os valores de 𝜒 positivos mas significativamente menores 

que nos materiais ferromagnéticos. 

Os materiais ferrimagnéticos possuem magnetização remanescente mesmo na ausência 

de campo magnético. Dentre os óxidos de ferro, a magnetita e a maghemita são exemplos de 

materiais ferrimagnéticos (11). 

Macroscopicamente, a magnetita, Fe3O4, é um sólido preto com estrutura de espinélio 

invertido e caráter ferrimagnético, com a maior magnetização dentre os óxidos de metais de 

transição devido aos seus quatro elétrons desemparelhados nos orbitais 3d (14). Sua estrutura é 

formada por cátions de Fe2+ e Fe3+, dispostos num arranjo cúbico, como mostrado na Figura 4, 

onde as esferas verdes são átomos de Fe2+, as esferas marrons são átomos de Fe3+, e as esferas 

brancas são ânions O2-.  

 

Figura 4. Esquema da estrutura cristalina da magnetita. Adaptado de (15) 
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Os íons óxido na magnetita estão arranjados segundo a estrutura cúbica de face centrada 

(FCC) onde os sítios octaédricos são ocupados por cátions Fe3+, enquanto os sítios tetraédricos 

são ocupados por cátions Fe2+ e Fe3+ na proporção 1:1, como mostrado na equação (3). Para 

garantir a neutralidade elétrica, a célula unitária é constituída por 32 átomos de oxigênio.  

𝐹𝑒-. /0 𝐹𝑒
-.𝐹𝑒1. 23𝑂5  (3) 

Uma partícula macroscópica de magnetita possui vários domínios magnéticos que em 

conjunto, levam a um momento magnético resultante nulo devido à orientação aleatória dos 

respectivos vetores momento magnético (14,16). Entretanto, à medida que o tamanho das 

partículas de magnetita vai sendo diminuído, o número de domínios magnéticos também 

decresce progressivamente restando apenas um único domínio magnético (monodomínio) 

quando se tornam menores que cerca de 15-20 nm (16). Nesses materiais, os momentos 

magnéticos resultantes de cada nanopartícula não se acoplam entre si, e não apresentam 

histerese, efeito de memória magnética, ou magnetização remanescente, ao se remover o campo 

magnético externo aplicado. Também não são atraídos por objetos magnetizáveis como um 

pedaço de ferro, mas são atraídos por um imã. Assim, a magnetita, na forma de nanopartículas, 

se comporta como um material com propriedades paramagnéticas intensificadas, ou seja, são 

superparamagnéticas (14). Dada a essas características são comumente denominadas SPIONs 

(Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles).  

 A maghemita (𝛾-Fe2O3) pode ser considerada uma magnetita oxidada, uma vez que a 

presença apenas de cátions Fe3+ torna-a estável frente a agentes oxidantes, seja durante a síntese 

ou a manipulação das nanopartículas. Para manter a neutralidade elétrica, o excesso de carga 

positiva provocada pela ausência de cátions Fe2+ na estrutura é compensada pela formação de 

vacâncias de Fe3+ em um terço dos sítios octaédricos, conforme mostrado na eq. (4): (11)  

3
4
𝐹𝑒-. /0 𝐹𝑒9

-

-.𝑉;
- 23

𝑂5 
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onde V representa as vacâncias na estrutura FCC. 

 A similaridade estrutural da maghemita e da magnetita fazem com que ambas tenham 

comportamento magnético semelhante. Inclusive, a caracterização química desses materiais 

usualmente indica que as nanopartículas sintetizadas nunca são puramente formadas por apenas 

uma única fase de óxido de ferro. 

1.3.2. Síntese de nanopartículas de magnetita 

As nanopartículas de magnetita podem ser preparadas pelo método da co-precipitação 

de mistura de sais de ferro(II) e ferro(III) (p. ex., FeCl3 e FeCl2), na proporção de 2:1, com 

hidróxidos de metais alcalinos ou de amônio, na presença de agentes estabilizantes ou de 

controle de morfologia (17). Este pode ser melhorado por meio da formação de uma rede 

tridimensional e devido ao aumento da viscosidade causado por processos de 

hidroxilação/policondensação de precursores em solução nos processos denominados sol-gel 

(18,19). 

Outra possibilidade é o uso de métodos térmicos para provocar a formação de 

precursores em condições controladas, que tendem a gerar nanopartículas com maior grau de 

cristalinidade e magnetização que aquelas preparadas à temperatura ambiente. Dentre eles 

destacam-se os métodos hidrotérmicos e baseados em decomposição térmica de reagentes em 

solventes de elevado ponto de ebulição. O primeiro é realizado em autoclaves a altas 

temperaturas e pressões (2000 psi, 200 °C), utilizando-se principalmente o método de hidrólise 

e oxidação ou neutralização de uma mistura de óxidos metálicos. Por outro lado, o método do 

poliol explora as altas constantes dielétricas e capacidade de solvatação de polietilenoglicóis 

(etilenoglicol, dietilenoglicol, trietilenoglicol, tetraetilenoglicol, dipropilenoglicol, etc), aliadas 

aos seus elevados pontos de ebulição, poder redutor e capacidade de estabilização, para gerar 

nanopartículas (20). 
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Outra variante é o método de decomposição térmica de precursores organometálicos 

(como sais metálicos de ácidos graxos, metal-acetilacetonatos [M(acac)n] e cupferronatos 

[MxCupx], que possibilitam um controle mais preciso da forma e das dimensões dos 

nanomateriais, gerando nanocristais magnéticos monodispersos em solventes com altas 

temperaturas de ebulição (1-octadeceno, 1-eicoseno ou trioctilamina), na presença de 

surfactantes como estabilizantes (ácidos graxos (21), ácido oleico e hexadecilamina) (22–26). 

A utilização de complexos de ferro permite modular a temperatura em que ocorre a nucleação, 

e a temperatura em que ocorre o crescimento de partículas. A separação destes dois eventos 

aumenta o controle sobre o processo, levando à produção de nanopartículas com estreita 

distribuição de tamanho, e processos facilmente escalonáveis em condições de batelada.(22) 

Os métodos baseados em emulsões e em outros sistemas que levam a formação de 

ambientes confinados (surfactantes e lipídios, dendrímeros e ciclodextrinas) são muito 

interessantes para a preparação de nanopartículas com tamanhos definidos e faixas estreitas de 

distribuição de tamanhos. Neste caso, o tamanho é definido pelo volume da fase aquosa 

encapsulada em estruturas nanométricas auto-organizadas (micelas, vesículas e lipossomas) 

que se comportam como nano-reatores. O confinamento introduz um controle cinético e 

termodinâmico que limita os processos de nucleação e crescimento das partículas. Por outro 

lado, as emulsões podem conter diversos componentes que se ligam preferencialmente a 

determinadas faces dos cristalitos, influenciando sua morfologia.  

Além disso, diversas patentes (27–31) descrevendo métodos de preparação de 

nanopartículas de magnetita foram depositadas utilizando as estratégias acima mencionadas, 

principalmente utilizando o método de decomposição térmica.  Todavia, a aplicabilidade do 

método de termodecomposição para scale up produtivo de nanopartículas de alta cristalinidade 

e funcionalizadas com biomoléculas ou mais de uma molécula, gerando novas funcionalidades 

ou estruturas assimétricas, ainda são um desafio.  
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1.4. Nanopartículas de ouro 

 
1.4.1. Características gerais das nanopartículas de ouro 

O ouro sempre foi considerado um material especial, dos egípcios aos astecas, dada a 

sua cor incomum e intenso brilho, quando comparado com os outros metais. Além disso, teve 

seu prestígio garantido por ser encontrado na natureza em estado de alta pureza, e sua 

maleabilidade possibilita sua fácil transformação em diversos objetos. Isso facilitou o 

desenvolvimento da metalurgia e a criação de novos materiais, como vidros dopados e ligas. 

Além de ornamentação e joalheria, o ouro também possui seu histórico em alimentos e na 

medicina, por não ser tóxico quando ingerido. Além de ornamentação de alimentos, o ouro foi 

utilizado para tratamento de doenças e como elixir da vida eterna. Quando descoberto a forma 

para solubilizá-lo, sua aplicação terapêutica foi ampliada (32). De fato, encontrou-se resultados 

positivos para o tratamento de artrite, reumatismo e outras inflamações com compostos e 

nanopartículas de ouro.  

Assim como as nanopartículas de óxido de ferro, as propriedades físico-químicas do 

ouro também se alteram quando o tamanho de suas partículas é reduzido. As propriedades dos 

metais são usualmente explicadas pelo modelo do mar de elétrons, onde os elétrons de ligação 

possuem mobilidade e são facilmente excitados por um campo elétrico (vide Figura 5). O 

plasma é um gás ionizado que se movimenta em função da aplicação de um campo 

eletromagnético. O plasmon, de forma análoga, corresponde a um quantum de energia 

decorrente do acoplamento entre a oscilação das cargas elétricas de um metal e o campo elétrico 

oscilante das ondas eletromagnéticas (32). Quando confinado em partículas muito menores que 

o comprimento de onda da radiação incidente, esse fenômeno é denominado Ressonância 

Plasmônica Localizada de Superfície, sendo responsável pela cor das nanopartículas coloidais. 
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Esse fenômeno tem grande relevância científica e tecnológica pois depende não apenas do 

tamanho, mas também do formato e do ambiente no qual a partícula se encontra.  

 

Figura 5. Esquema ilustrando o fenômeno de Ressonância Plasmônica Localizada de Superfície em 
nanopartículas de ouro. Adaptado de (33) 

 

As nanopartículas de ouro (AuNPs) apresentam plasmons localizados de superfície que 

geram uma banda de extinção na região de 520 nm em partículas menores que cerca de 20-30 

nm, que tende a se deslocar batocromicamente em função do aumento do tamanho, fazendo 

com que a coloração mude de vermelho para vinho a azul. Além disso, a aproximação de duas 

ou mais AuNPs, geralmente a distâncias menores que seu diâmetro, provoca uma interação 

crescente de seus plasmons, fazendo com que surja uma nova banda de acoplamento 

plasmônico na região acima de 600 nm. Esta propriedade tem sido utilizada para o 

desenvolvimento de imunossensores(34–37) e também para tratamento por hipertermia por 

irradiação com luz na janela terapêutica (cerca de 600 a 1200 nm) (38–40), a também chamada 

terapia fototérmica(41–43). Além disso, suas características de ligação podem ser exploradas 

visando aplicações na nanomedicina, por exemplo na entrega controlada de fármacos. 

O acoplamento plasmônico entre duas ou mais nanopartícula de ouro faz com que o 

campo elétrico na região entre as mesmas seja intensificado em várias ordens de grandeza, 

aumentando a seção de choque de espalhamento Raman. Assim, caso espécies moleculares 

estejam presentes nessas regiões, pode-se observar o fenômeno de intensificação do 

espalhamento Raman por superfície (SERS), que pode ser explorado para o desenvolvimento 

+	+	+ +	+	+ +	+	+ +	+	+ +	+	+ 

Campo	elétrico 

Nanopartícula 
plasmônica 
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de sensores ultrassensíveis capazes de alcançar o limite de detecção de apenas algumas 

moléculas de analito (single molecule detection)(44). 

1.4.2. Síntese de nanopartículas de ouro 

Nanopartículas de ouro dispersáveis em água podem ser convenientemente sintetizadas 

pelo método de Turkevich (45), e aperfeiçoada por Frens (46), através da redução de um sal de 

ouro (geralmente cloreto de ouro (III) ou HAuCl4) com citrato. O mecanismo de crescimento 

de nanopartículas esféricas por essa rota pode ser descrita em função do mecanismo de La Mer 

(47): 

• O primeiro passo consiste em uma reação de oxirredução, onde o citrato é oxidado a 

acetona dicarboxilato enquanto o ácido tetracloroáurico é reduzido a AuCl; 

• Em altas temperaturas, ocorrem simultaneamente os processos de nucleação e 

crescimento de cristais. A nucleação inicia-se através da formação de complexos entre 

AuCl e acetona dicarboxilato.  

• Os complexos reagem com AuCl da solução, levando a uma reação de 

desproporcionamento, que produz átomos de ouro metálico,  e provoca o crescimento 

dos nanocristais. 

Esse método, é muito sensível as condições experimentais tais como temperatura, 

velocidade de agitação e velocidade de adição e de homogeneização dos reagentes, e tende a 

gerar nanopartículas com morfologias variadas numa ampla faixa de tamanhos (48). Assim, o 

passo de mistura dos reagentes é um dos que mais exige cuidado, pois uma mistura lenta e 

heterogênea tende a estender o período de nucleação, aumentando a faixa de tamanho das 

nanopartículas produzidas. O pH também é um fator crítico, pois condições de pH neutro ou 

básico facilitam a decomposição da acetona dicarboxilato em acetona, o que altera o resultado 

final (47). 
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Posteriormente, Brust (4) desenvolveu um método de produção de nanopartículas na 

presença de tióis, que geram partículas com estreita faixa de tamanhos. Esse método, baseado 

na transferência de fase do complexo de ouro, utiliza brometo de tetraoctilamônio como agente 

de transferência, e também é sensível às condições como temperatura e estequiometria dos 

reagentes. Atualmente, é um método largamente utilizado para síntese de nanopartículas de 

ouro com diâmetros de 1 a 10 nm, estabilizadas por uma monocamada de moléculas de 

alcanotióis (49) Uma variante desse método possibilita a preparação e o isolamento de 

nanopartículas com superfície reativa no estado sólido, que pode ser ressuspendido em 

solventes como tolueno e hexano para a realização de reações de pós-funcionalização (50). 

Outros métodos de síntese de AuNPs, tais como processos eletroquímicos, térmicos e 

fotoquímicos foram descritos. Entretanto, todos apresentam dificuldades similares quando se 

trata da preparação de produtos com distribuição estreita de tamanhos e controle sobre a camada 

funcionalizante, que podem ser superadas utilizando-se a técnica de Microfluídica (16). 

Atualmente, o método de Turkevich ainda é o mais empregado na preparação de 

nanopartículas para aplicações biológicas, dado a sua baixa toxicidade e facilidade para a 

realização de modificações pós-síntese, pois o citrato liga-se fracamente e pode ser facilmente 

substituído por ligantes que tenham maior afinidade pela superfície das nanopartículas de ouro. 

 

1.5. Nanopartículas multifuncionalizadas e seu potencial na 

Nanomedicina 

Até o início dessa década, cerca de 40 fármacos baseados em nanotecnologia já eram 

utilizados clinicamente, e sua utilização só tende a se expandir. Isso pode ser visualizado pelo 

número crescente de publicações na área de nanotoxicologia e o uso de nanopartículas no 

diagnóstico ou tratamento de doenças (51,52).  
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As nanopartículas demonstram ser ferramentas promissoras para enfrentar problemas 

que a medicina clássica ainda luta para resolver. Além das propriedades intrínsecas de cada 

nanomaterial, nanopartículas podem ser modificadas de forma a gerar nanoconjugados com 

atividades sinérgicas. Alguns pontos principais são destacados na Figura 6: nanopartículas 

porosas ou do tipo lipossomos podem transportar fármacos de baixa solubilidade, ou que sejam 

facilmente degradados no meio biológico, aumentando seu tempo de circulação, a 

farmacocinética e o perfil de distribuição, conferindo-lhes maior biodisponibilidade, 

seletividade e atividade diferenciadas. Além disso, há possibilidade de imobilizar diversos 

agentes com propriedades aditivas ou sinérgicas, como agentes direcionadores (targeting) às 

células-alvo juntamente com fármacos promovendo o tratamento do local desejado de modo 

seletivo ou específico. Caso fossem administrados separadamente, as substâncias bioativas 

tenderiam a se distribuir mais ou menos homogeneamente pelo corpo e uma ação sinérgica 

devido a concentração numa mesma região (ou órgão) seria dificultada, dada as diferenças na 

farmacocinética e farmacodinâmica das mesmas. As partículas também podem carregar 

moléculas fluorescentes, radioativas ou elas, por si só, podem funcionar como agentes de 

localização ou de contraste, considerando as diversas técnicas de diagnóstico por imagem (53). 



    Introdução –  
    Nanopartículas multifuncionalizadas e seu potencial na Nanomedicina  
 

 

50 
 

 

Figura 6. Principais propriedades dos nanomateriais com potencial aplicação em medicina. 
 

O tratamento do câncer é um dos focos principais de estudo, uma vez que é uma das 

cinco maiores causas de morte no mundo no século XXI, e os principais tratamentos atuais são 

baseados em drogas paliativas ou tentativas de remissão do tumor, com baixa taxa de cura (54). 

A estimativa de 2012 é de 14 milhões de novos casos de câncer no mundo, com 8 milhões de 

óbitos. Só no Brasil, a estimativa para o biênio 2016-2017 é de 600 mil novos casos (55). 

A pesquisa na área de nanomateriais voltados ao tratamento do câncer busca agentes 

biocompatíveis multifuncionais, que possuam alta sensibilidade e possibilite a detecção precoce 

de tumores, além do aumento da eficiência terapêutica, com diminuição dos efeitos colaterais 

ao paciente e redução dos custos de tratamento. Dessa forma, surge o interesse em se 

desenvolver nanopartículas que sejam simultaneamente utilizadas no diagnóstico e no 

tratamento, gerando uma nova área denominada Nanomedicina Teranóstica (54). Esses 

materiais possibilitam não somente o diagnóstico, mas também o monitoramento da área 

afetada por técnicas de imagem de modo a confirmar o efeito do nanofármaco quimioterápico.  
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Figura 7. Esquema mostrando uma nanopartícula conjugada com os diferentes possíveis tipos de moléculas 
funcionalizantes que podem conferir propriedades de interesse em Nanomedicina. 

 

Assim, as possibilidades de aplicação das nanopartículas de magnetita e de ouro se 

tornam ainda maiores devido às suas propriedades complementares, grande variedade de 

tamanhos, formas e funcionalizações de superfície possíveis, adequando-as para aplicações 

específicas. Assim, as propriedades superparamagnética das nanopartículas de óxidos de ferro 

combinadas com a atividade biológica, biocompatibilidade e baixo custo, conferem grandes 

vantagens.  Em particular, na teranóstica é fundamental ligar à superfície das nanopartículas 

agentes de targeting e agentes antitumorais, por exemplo fármacos e agentes de hipertermia, 

além de explorar suas propriedades como agentes de contraste MRI.(15,54,56) 

 As nanopartículas de Fe3O4 já foram aprovadas pelo FDA e estão comercialmente 

disponíveis como agentes de contraste T2 para RMN (57). Sob aplicação de um campo 

magnético B0, a oscilação do momento magnético induzido das nanopartículas perturba o 

processo de relaxação do spin nuclear dos átomos de hidrogênio da água presente nos tecidos 

e órgãos. Esse efeito reduz o tempo de relaxação spin-spin (T2), provocando um contraste 

negativo na imagem gerada pela técnica de ressonância magnética nuclear (15). 

 Outra área importante onde as nanopartículas tem potencial de aplicação é na entrega 

de fármacos (drug delivery). Nanopartículas magnéticas podem ser concentradas na região de 
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interesse, através da aplicação de um campo magnético externo (58). Dada a sua propriedade 

superparamagnética, após a retirada do magneto, não haverá magnetização remanescente, o que 

evita agregação das nanopartículas nos tecidos. Além disso, as mesmas podem ser combinadas 

com anticorpos ou outras moléculas de targeting, garantindo maior especificidade em relação 

às células-alvo, aumentando a eficiência do tratamento e reduzindo os efeitos colaterais aos 

pacientes (59). Também podem ser carreadoras de radioisótopos gerando radiofármacos, para 

aplicações em radioterapias mais seletivas. Nessa modalidade, diminui-se os efeitos colaterais 

em relação ao tratamento convencional, onde uma fonte externa é utilizada e a radiação 

ionizante atinge muitos tecidos saudáveis até alcançar o alvo. 

 De fato, a funcionalização da superfície das nanopartículas pode ser controlada de modo 

a incorporar características fundamentais, uma vez que as moléculas ligadas na superfície são 

responsáveis pela interação da partícula e o meio biológico na qual se encontram. Devido à alta 

energia de superfície, as nanopartícula tendem a adsorver mais ou menos fortemente as 

proteínas e outras biomoléculas presentes no plasma, gerando sobre a nanopartícula uma 

camada conhecida como proteína corona (57). Esse fenômeno pode minimizar ou neutralizar 

os efeitos da funcionalização, diminuindo a eficiência do nanomaterial (60,61). Entretanto, a 

corona é um efeito complexo que envolve questões cinéticas e termodinâmicas envolvendo as 

inúmeras proteínas presentes no plasma. É uma área de estudo em crescimento, mas verificou-

se que é um efeito controlável que inclusive pode intensificar o efeito desejado, em função do 

tipo de funcionalização da partícula (62,63). Assim, o controle a nível molecular permite 

superar os efeitos das biomoléculas, ou utilizá-las como aliadas para criar materiais inteligentes 

ainda mais eficiente. 

Dessa forma, pode-se pensar em um variado leque de modificações e bioconjugações 

de moléculas e macromoléculas às nanopartículas. Inclusive, pode-se aproveitar o efeito de seu 

núcleo para intensificar a resposta terapêutica. Além de anticorpos, as nanopartículas podem 
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ser funcionalizadas com aptâmeros, que são pequenas moléculas com alta especificidade por 

certas estruturas biológicas. Outro exemplo é a ligação de peptídeos com alta penetração em 

células tumorais (64). Essas partículas híbridas, inclusive, podem ter seu papel terapêutico 

intensificado quando suas propriedades são combinadas com efeitos intrínsecos da partícula, 

como o desenvolvimento de entrega controlada de fármacos estimuladas por variações de pH 

ou por magneto-hipertermia (57). Os marcadores tumorais, por exemplo, são moléculas com 

maior especificidade pelas células tumorais. Quando ligado a outras moléculas ou partículas, 

direcionam o conjunto a um alvo específico, aumentando a atividade biológica(65). Um 

exemplo desse tipo de molécula é o ácido fólico, cuja entrada é facilitada em diversas linhagens 

de células de câncer, uma vez que seus receptores específicos são superexpressos na superfície 

de suas membranas (66). Essa característica pode ser aplicada ao combate de diversos tipos de 

câncer, pois diversas linhagens de célula superexpressam receptores-folato(67–70). Por 

exemplo, foi demonstrado que algumas linhagens de câncer cerebral, colorretal e de ovário 

captam uma quantidade 20 vezes maior de ácido fólico que linhagens normais de células 

epiteliais ou de fibroblasto (71). 

As propriedades ópticas especiais das nanopartículas de ouro facilitam seu 

monitoramento por microscopia óptica, e pode ser utilizada no desenvolvimento de sensores, 

nanomateriais para imunoensaio e para tratamento por hipertermia, além de agentes de contraste 

para tomografia computadorizada, etc (49). Além disso, é considerado um ótimo carreador para 

fármacos, peptídeos e ácidos nucleicos, pois tendem a ligar fortemente moléculas contendo 

enxofre (72,73). Assim, pode-se produzir nanobioconjugados contendo direcionadores para o 

tumor, anticancerígenos, sistemas de entrega controlada de fármaco ou moléculas 

fotossensíveis para terapia fotodinâmica, gerando sistemas teranósticos completos (56,74).  

Essas modificações podem ser realizadas através da simples adsorção por interações 

eletrostáticas entre a nanopartícula e os ligantes. Como mencionado na Figura 8, as 
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nanopartículas de ouro são altamente estabilizadas por moléculas contendo grupos tiois. 

Nanopartículas de óxido de ferro, por sua vez, podem ser recobertas com ligantes nucleofílicos 

contendo grupos carboxilato, catecolato, fosfato, fosfonato e/ou tiol. Essas moléculas 

conseguem interagir com os orbitais vazios do ferro, formando ligações com caráter mais ou 

menos covalente (75). Essas moléculas podem, inclusive, ser utilizadas como pontos de ligação 

de outras moléculas, quando deixam expostos à superfície grupos funcionais que permitem 

reações de pós-funcionalização, como aminas e ácidos carboxílicos.  

 

Figura 8. As funcionalizações das nanopartículas podem ser feitas através de A) interações eletrostáticas entre 
a partícula e seu ligante, ou B) pela formação de ligações covalentes. 

 

1.6. Uso de microfluídica na produção de nanomateriais 

Um dos principais problemas enfrentados na síntese de nanopartículas é a dificuldade 

de se controlar as condições de processo das reações em batelada e protocolos de reação pouco 

flexíveis. Isso não só reduz a reprodutibilidade como também dificulta a alteração dos 

parâmetros experimentais visando o aperfeiçoamento do próprio processo (70). 

Uma das formas encontradas para contornar esse problema seria a implantação de 

sistemas contínuos de produção baseados em reatores microfluídicos, que não só reduzem 

drasticamente os volumes necessários, como também facilita o controle das condições 

experimentais de síntese, dada a melhoria nos processos de transferência de massa e de calor  

(70,76).  O dispositivo microfluídico consiste de um microrreator que, além de permitir maior 

controle do processo, também possibilita o uso de condições que, em um sistema em batelada, 
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muitas vezes seria impossível, ou de difícil realização, como condições mais severas de 

temperatura e/ou de pressão (4). Assim, se torna possível o desenvolvimento de métodos de 

fabricação de nanopartículas com excelente controle de tamanho e de forma. Outra vantagem 

da microfluídica é que pode-se acompanhar espectroscopicamente, em tempo real, a evolução 

ou o resultado do processo, utilizando-se um equipamento acoplado a uma sonda de fibra óptica 

(4). Na Figura 9 é mostrado um esquema comparando o método tradicional de síntese de 

nanopartículas em batelada, com o seu análogo utilizando um dispositivo microfluídico. 

 

Figura 9. Esquema comparando o método de síntese de partículas em batelada, e utilizando-se um dispositivo 
automatizado microfluídico, que garante maior controle e reprodutibilidade do processo. 

 

A técnica de microfluídica se destaca como uma importante ferramenta de apoio para a 

preparação de materiais nanoestruturados para as mais diversas aplicações pois apresenta 

vantagens tais como (77): 

a) Ambiente de reação bem controlado que possibilita gerar nanopartículas de alta qualidade 

com alta reprodutibilidade; 

• Mistura dos reagentes de forma controlada e eficiente; 

• Controle eficiente da temperatura e de processos de transferência de calor, alcançando 

condições que seriam difíceis em sistemas de batelada; 

Monitoramento in situ 
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• Controle dos momentos exatos para adição de reagentes ou início de novas etapas de 

reação; 

• Melhor controle do processo global com possibilidade de monitoramento de cada etapa 

do processo in situ e em tempo real; 

b) Flexibilidade em termos de diversidade de produtos e volumes de produção; 

• Equipamentos de produção modulares de pequeno porte baseados em reatores 

microfluídicos possibilitam produzir apenas as quantidades estritamente necessárias de 

produto, que veriam em função do tempo de funcionamento do dispositivo e sua vazão 

(podendo chegar até mL/min)(78); 

• Equipamentos podem ser rapidamente programados para gerar diferentes produtos; 

• Controle de volume de produção simplesmente aumentando-se o número de 

equipamentos funcionando em paralelo(79); 

c) Maior eficiência; 

• Redução dos tempos de processo, uma vez que as reações tendem a ser aceleradas em 

condições de fluxo diminuindo os tempos de residência; 

• Menor consumo de reagentes e de energia; 

d) Menor custo operacional; 

• Parada de um ou mais reatores por problemas técnicos não interrompe a produção; 

• Facilidade para otimização e manutenção dos parâmetros de produção; 

• Menor custo de limpeza e de manutenção; 

• Módulos, ou reatores individuais, podem ser colocados rapidamente em operação. 

 

No sistema em batelada, são necessárias diferentes etapas para síntese, purificação e 

análise do produto obtido, e o sistema planejado pode não ser prático ou reprodutível. No 

sistema microfluídico, as nanopartículas podem ser preparadas e funcionalizadas em processos 
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contínuos utilizando apenas um dispositivo. Assim, os microrreatores também são muito 

interessantes para a produção de nanomateriais voltados para Nanomedicina, uma vez que o 

melhor controle do processo de produção gera fármacos de melhor qualidade, além de 

minimizar o contato com o material a ser produzido, e, portanto, as possíveis fontes de 

contaminações.  Como principais vantagens técnico-econômicas dessa abordagem, destacam-

se (74): 

• Eliminação de forças mecânicas para mistura de fluídos e formação de emulsões, 

possibilitando a manipulação de materiais biológicos delicados, como células; 

• Possibilita a construção de um dispositivo portátil, que opera de forma contínua sob 

menores volumes; 

• Diminuição de custos devido à menor escala. 

 
1.6.1. Low temperature co-fired ceramics como tecnologia para microfabricação 

 Low-temperature co-fired ceramics (LTCC) é uma tecnologia muito interessante para a 

fabricação de dispositivos aplicados em processos químicos. Existem diversos materiais que 

podem ser utilizados na microfabricação, como silício, polímeros e vidro. Entretanto, eles 

requerem processos de pós-fabricação tais como selagem ou colagem para construção do 

dispositivo final. Além disso, seus processos de fabricação são mais difíceis e/ou custosos, e 

nem todos os materiais possuem alta versatilidade e resistência química, ou seja, eles limitam 

os reagentes permitidos nas reações que serão adaptadas ao sistema microfluídico.(80) 

As principais vantagens da tecnologia estão destacadas na Figura 10. A tecnologia se 

baseia em folhas de um material híbrido contendo uma porção inorgânica (comumente de vidro 

e alumina) e uma porção orgânica, que torna a folha maleável, facilitando cortes de canais ou 

deposição de filmes e diminuem a temperatura de processamento. São chamadas de cerâmicas 

verdes, pois sua manipulação é realizada antes do processamento térmico, e em temperaturas 
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mais baixas que as usualmente aplicadas para essa classe de materiais. São disponíveis 

comercialmente folhas com espessuras compreendidas entre 100 e 400 µm (81). 

  

Figura 10. Principais vantagens na aplicação da tecnologia LTCC para fabricação de dispositivos 
microfluídicos. 

 
As principais vantagens no uso da cerâmica verde na fabricação dos reatores 

microfluídicos são: 

• Resistência química a vários solventes; 

• Baixo coeficiente térmico de expansão; 

•  Suporta condições de altas temperaturas e pressões (82); 

• Baixa temperatura de processamento (co-firing); 

• Baixa rugosidade superficial; 

• Fácil integração com outros materiais, por deposição de filmes ou conexão a outros 

dispositivos (81); 

Outra grande vantagem é a facilidade quanto ao processo de fabricação: os canais 

tridimensionais pretendidos são decompostos em múltiplos desenhos em duas dimensões. Cada 

um desses desenhos é transferido para uma camada de cerâmica, através do corte de canais ou 
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deposição de filmes, que quando montadas geram a estrutura microfluídica tridimensional 

projetada, formada por canais, sensores e atuadores. Um esquema simplificado de um conjunto 

de folhas com furos e canais que, quando reunidas (montadas) resultam num circuito 

tridimensional com duas entradas de reagente (representados por R) e uma saída de produto 

(representado por P), é mostrado na Figura 11. Os reagentes se encontram e se misturam (ou 

sofrem outro processo) no misturador em Y, passam por um segundo processo na quarta 

camada, e voltam ao andar superior para ser recolhido. As setas em roxo indicam a direção do 

fluxo nas camadas com os maiores tempos de residência do dispositivo em questão. 

 

Figura 11. Esquema de um conjunto de folhas de material cerâmico com furos e canais, obtidos por 
transferência de desenho 2D por CAD/CAM, para produção de um dispositivo 3D utilizando a tecnologia 

LTCC. 
 

1.6.2. Estratégias para construção de micromisturadores em dispositivos LTCC 

Em mecânica dos fluídos, um dos principais parâmetros estudados é como os fluídos se 

deslocam pelos canais. Nesse sentido, o número de Reynolds, principal parâmetro que 

caracteriza o regime de escoamento por um caminho confinado, também é utilizado para o 

estudo dos dispositivos microfluídicos. É um valor adimensional que indica se o regime de 

escoamento do fluído é laminar ou turbulento. (83) 

Pode-se imaginar o deslocamento do fluído como um arranjo de linhas de fluxo ou 

lâminas que se movimentam paralelamente, e que não se cruzam.  Essas são as características 
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do fluxo denominado laminar. Por outro lado, o líquido também pode escoar de forma caótica, 

de tal maneira que as linhas e planos de fluxo se cruzem desordenadamente. Neste caso diz-se 

que o fluxo se encontra no regime turbulento (84). Essas diferenças no padrão de escoamento 

dependem das duas forças que atuam sobre o fluído. O número de Reynolds expressa o 

equilíbrio entre as forças inerciais proporcionais à densidade e a velocidade do fluído, e as 

forças viscosas, que tendem a provocar um arraste e diminuir a velocidade de deslocamento do 

fluido. Desta forma, o número de Reynolds para um tubo linear pode ser calculado utilizando 

a equação (5). 

𝑅𝑒 =
𝜌𝜈?𝐷A
𝜂

	, (5) 

onde 𝜌 é a densidade do fluído, vm é a velocidade linear média do escoamento, 𝜂 é a viscosidade 

dinâmica do fluído e Dh é o diâmetro hidráulico do tubo onde o fluído escoa que, por sua vez, 

depende do seu formato (retangular, circular, etc.). Considerando tubos circulares, costuma-se 

classificar o regime do fluxo como segue: 

• Re < 2300: fluxo laminar; 

• 2300 < Re < 4000: regime transitório entre fluxo laminar e turbulento; 

• Re > 4000: fluxo turbulento. 

Devido ao diâmetro reduzido dos canais, os dispositivos microfluídicos operam em regime 

laminar. Dessa forma, quando dois reagentes são inseridos em um dispositivo, a mistura ocorre 

majoritariamente pela difusão das espécies através da interface entre as soluções. Assim, esta 

tende a ser a etapa determinante do tempo de reação, influenciando mais que a cinética da 

reação química propriamente dita (83,85). Para contornar esse problema e promover a mistura 

rápida e controlada dos reagentes, há duas estratégias. Uma é conhecida como mistura ativa, 

que consiste em utilizar forças externas para promover uma mistura eficiente, através de 

micromisturadores, microbombas, microválvulas integrados ao sistema. A outra abordagem é 

a mistura passiva, que depende de geometrias especiais para aumentar a turbulência e o contato 
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entre os fluídos contendo os reagentes (23). Essa segunda se destaca pela simplicidade quanto 

à microfabricação, e a versatilidade em aplicação.  

 
Figura 12. Esquemas mostrando exemplos de geometrias de misturadores passivos que podem ser utilizadas nos 
dispositivos microfluídicos, incluindo dispositivos construídos utilizando-se a tecnologia LTCC. A eficiência de 

mistura aumenta de “a” para “e”. Adaptado de (85) 
 
 
 Alguns esquemas de misturadores são mostrados na Figura 12. A eficiência aumenta 

de “a” para “e”, de modo que um número de Reynolds cada vez menor é requerido para 

promover a mistura. Em “a”, a difusão é o principal promotor da mistura como esperado para 

um canal linear sem obstáculos. Os exemplos demonstrados na Figura 12B-E apresentam 

geometrias especiais para forçar a mistura. O fenômeno explorado nessas g é denominado 

advecção caótica, e consiste na introdução de pontos de perturbação localizados como barreiras, 

cotovelos, e aumento da área superficial, que promovem mudanças na direção de deslocamento 

do fluído e consequente mudanças em suas linhas de fluxo (85). No sistema mais simples, essas 

linhas são paralelas, e a mistura depende apenas da difusão das espécies em solução. Tendo-se 

em vista que não se pode alterar o regime de escoamento para o de fluxo turbulento, a eficiência 

de mistura somente pode ser aumentada perturbando-se as linhas de fluxo gerando-se pontos 

de fluxo mais caótico em regiões selecionadas.  

 Dentre as possíveis geometrias de misturadores, o modelo em serpentina (Figura12c-

d) tem se mostrado um ótimo candidato para a confecção de micromisturadores em dispositivos 
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voltados para processos químicos. A geometria consiste em múltiplos cotovelos ligados em 

série, onde cada segmento perpendicular promove uma perturbação nas linhas de fluxo, 

contribuindo para promover a mistura. Essa geometria também aumenta a área de interface (de 

contato) dos fluídos, facilitando a mistura por difusão (86). Além disso, uma grande vantagem 

desse design dos canais é que o desenho pode ser facilmente convertido em desenho 2D, 

facilitando sua transferência para as folhas de cerâmica LTCC. 
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2. Considerações sobre o projeto 

 
 
 
 

O projeto teve como principal objetivo o desenvolvimento de processos de síntese e 

modificação controlados de nanopartículas esféricas de ouro ou de óxido de ferro visando a 

preparação de nanoconjugados adequados para o diagnóstico e tratamento de câncer. Ambas 

as classes de nanomateriais são biocompatíveis e adequadas para aplicações na área médica, 

pois ambos não tendem a causar respostas tóxicas nos pacientes quando dentro da 

concentração terapêutica. Uma vez que a síntese de nanopartículas de óxido de ferro já é 

realizada em larga escala em batch, não há vantagem em tentar otimiza-la através do uso de 

sistemas microfluídicos. Entretanto, os métodos de síntese de NPs de ouro mais adequadas a 

aplicações biomédicas (com solventes e reagentes biocompatíveis) não gera nanopartículas 

com dispersão estreita o suficiente de tamanhos para aplicações biológicas. Para isso, o uso de 

sistemas microfluídicos é vital para permitir o desenvolvimento futuro de sistemas 

automatizado de produção de nanopartículas com propriedades controladas (tailor-made) e 

personalizadas.  

Foi realizado um acordo de parceria entre o Laboratório de Química Supramolecular e 

Nanotecnologia do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (LQSN-IQUSP) e o 

Laboratório de Micromanufatura do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (LMI-IPT), sob a co-

orientação do Dr. Mario Ricardo Gongora-Rubio, visando o desenvolvimento de novos 

sistemas microfluídicos que possibilitem o controle dos processos de fabricação e 

funcionalização de nanopartículas, em particular de nanopartículas multi-funcionalizadas para 

aplicações avançadas. 

Ensaios biológicos in vitro foram realizados com nanopartículas funcionalizadas com 

moléculas ativas com possíveis respostas cooperativas, no Laboratório de Processos 
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Fotoinduzidos e Interfaces (LPFI-IQUSP), em colaboração com o Prof. Dr. Mauricio da Silva 

Baptista. Os primeiros ensaios foram realizados com células de adenocarcinoma cervical 

humano (HeLa) e carcinoma de mama humano (MCF-7), com o intuito de otimizar os 

protocolos de quantificação de ferro intracelular e, dessa forma, determinar a eficiência de 

internalização das nanopartículas em células tumorais e sua dependência em relação à 

funcionalização das mesmas, primeiro passo para, então, compreender a resposta biológica 

desencadeada bem como a interação e o mecanismo de incorporação pelas células-alvo. Estudos 

de inflamação utilizando modelo de camundongo em ensaios in vivo estão também em 

desenvolvimento no Laboratório de Toxicologia Experimental da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas (FCF-USP), em colaboração com a Profa. Dra. Sandra Helena Poliselli Farsky. 

A principal abordagem foi verificar a melhora na resposta anti-inflamatória de ibuprofeno, 

quando o mesmo é imobilizado na superfície de nanopartículas de óxido de ferro. 

Os objetivos gerais do projeto, portanto, foram: 

• Desenvolver métodos reprodutíveis e eficientes de mono- e multifuncionalização de 

nanopartículas de óxido de ferro; 

• Desenvolver métodos de fluxo para otimização dos processos de síntese e 

multifuncionalização de nanopartículas de ouro, gerando sistemas automatizados 

adequado para a produção (sistema tailor-made) de nanopartículas funcionalizadas; 

• Comparar os métodos de síntese e funcionalização das nanopartículas acima citados; 

• Desenvolver nanomateriais inteligentes para diagnóstico e tratamento simultâneo de 

tumores (agentes teranósticos); 

• Obter nanomateriais biocompatíveis e bioativos, com alta seletividade e capacidade de 

internalização em células tumorais; 

• Estudar como o tipo de funcionalização das nanopartículas influencia o processo de 

interação e internalização celular; 
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• Estudar os efeitos sinérgicos entre os diversos ligantes de nanopartículas 

multifuncionalizadas sobre a ação biológica frente a linhagens invasivas e não-invasivas 

de células humanizadas, utilizando modelos in vitro e in vivo. 
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3. Materiais e métodos 

 
 
 
 
3.1. Desenvolvimento de nanopartículas de óxido de ferro multifuncionais 

3.1.1. Síntese de nanopartículas de óxido de ferro 

 SPIONs (Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles) foram preparadas pelo pós-

doutorando Dr. Sérgio H. Toma (LQSN – IQUSP) e disponibilizadas na forma de um 

ferrofluido, de concentração 80 - 100 g Fe3O4/kg ferrofluido, em mistura de poliois. As 

nanopartículas foram preparadas pelo método de termodecomposição, refluxando-se 

complexos de ferro(III) em solventes com altas temperaturas de ebulição, na presença de 

surfactantes, conforme método proposto por Fievet(87), modificado por Sun(27), e 

aperfeiçoado pelo nosso laboratório de pesquisa. 

As propriedades magnéticas do material sintetizado na forma de ferrofluido foram medidas 

em um magnetômetro de amostra vibrante (VSM – Vibrating Sample Magnetometer) da EG&G 

Princeton Applied Research modelo 4500, disponível no Laboratório de Materiais Magnéticos 

do Instituto de Física da USP (LMM-IFUSP). A rotina do ensaio compreendeu a medida da 

magnetização da amostra na faixa de 20 a -20 kOe e em seguida novamente à 20 kOe, fechando 

um ciclo completo. A estabilidade coloidal do ferrofluido, contendo nanopartículas altamente 

hidrofílicas, foi avaliada por espalhamento dinâmico de luz (DLS – Dynamic Light Scattering) 

e Potencial Zeta, no equipamento Malvern ZetaSizer Nano ZS. Uma vez que todas as 

nanopartículas possuíam diâmetro reduzido (majoritariamente com diâmetro médio na faixa de 

10 nm, e dificilmente ultrapassando valores superiores a 100 nm), foi utilizado o detector 

posicionado a 173o da fonte de laser (modo backscatter). 
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3.1.2. Desenvolvimento de SPIONs multifuncionais 

Para a obtenção de materiais multifuncionalizados, SPIONs foram purificadas e 

multifuncionalizadas com moléculas bioativas, obtendo sistemas multifuncionais contendo 

proporções variadas dos ligantes ancorados sobre sua superfície. Foram desenvolvidos 

protocolos de funcionalização compreendendo múltiplas alíquotas de 80 a 100 µL da suspensão 

estabilizada em poliol. Primeiramente, as nanopartículas de partida são purificadas através da 

adição de solvente orgânico de baixa toxicidade ou solução salina, e separadas magneticamente 

para isolar a nanopartícula reativa. As mesmas então são redispersas em água e misturadas às 

soluções contendo os ligantes, com pH e estabilizante apropriado para sua solubilização, e 

condição adequada para promover sua ligação à partícula. A reação é mantida sob agitação pelo 

período de 1 a 15 horas, à temperatura ambiente ou aquecimento brando, utilizando frascos de 

plástico e agitadores do tipo roller ou gangorra. Após o tempo estipulado, as nanopartículas 

funcionalizadas passam por etapas sucessivas de purificação através da adição de solvente 

orgânico ou solução salina para retirada do ligante remanescente em excesso, e isoladas por 

separação magnética. Como alternativa, etapas de centrifugação podem ser realizadas em 

substituição à separação magnética. As nanopartículas funcionalizadas purificadas são secas 

em dessecador sob vácuo e redispersas em água ou solução tampão com pH adequado à sua 

redispersão, separadas em vials plásticos de até 5 mL, na forma de alíquotas, e armazenadas 

congeladas a cerca de -4 oC. 

Para os ensaios de mono e multifuncionalização, foram combinadas moléculas 

altamente hidrofílicas, que garantem dispersabilidade das nanopartículas em água, tampão ou 

meio de cultura, mesmo na presença de outras moléculas pouco polares. Para esse papel, foram 

utilizados os reagentes D-α-glicose-1-fosfato (sal dissódico), D-glicose-6-fosfato (sal 

dissódico), e glicerol-fosfato, nas reações de mono e multifuncionalização. A o-

fosforiletanolamina (pea) e dopamina (cloridrato de dopamina) também foram utilizadas como 
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agente de dispersão, garantindo aminas terminais ligadas na superfície da nanopartícula. 

Combinadas a essas moléculas, o ácido fólico e a biotina foram investigadas como agentes de 

targeting a células tumorais. Os fármacos adicionados aos sistemas multifuncionais foram o 

anti-inflamatório ibuprofeno e o antitumoral metotrexato. Todos os ligantes foram adquiridos 

da Sigma-Aldrich. Cada uma das soluções de ligantes, bem como as soluções contendo a 

combinação dos mesmos, foi otimizada de forma a manter a estabilidade da solução e 

potencializar a eficiência da reação de funcionalização que, por sua vez, foi averiguada em 

função dos resultados obtidos com as técnicas de caracterização de amostra listados na seção 

3.1.3. 

3.1.3. Caracterização dos nanomateriais 

 Após reação de funcionalização, uma alíquota de cada suspensão de SPION foi 

reservada para quantificação de ferro oriundo da nanopartícula, através da técnica de 

Espectroscopia de Fluorescência de Raio X por Reflexão Total (Total Reflection X Ray 

Fluorescence Spectroscopy – TXRF). Essa etapa é essencial para que, nos experimentos de 

aplicação, possa-se realizar as diluições necessárias de modo a ajustar as concentrações de 

nanopartículas das amostras. O método utilizado na quantificação de ferro em todas as 

amostras, seja sólido, solução ou suspensão, está discriminado na Figura 13. O equipamento 

utilizado para análise das amostras é da Bruker, modelo S2 Picofox, equipado com detector de 

silício e uma fonte de molibdênio, operando a 500 kV e 600 µA, e detector SDD refrigerado 

por banho Peltier a -20 ºC. As amostras para análise foram preparadas misturando-se uma 

alíquota da amostra (usualmente, 10 a 50 µL) com um padrão interno, formado por um elemento 

ausente na amostra, e que não possua fluorescência na faixa de energia que coincida com a de 

algum elemento presente. Pode-se incluir também uma alíquota de solução aquosa de ácido 

polivinílico (PVA) 5% (m/m), para promover a formação de filmes e evitar a cristalização da 

amostra para análise. Após preparada a mistura, a mesma foi homogeneizada com auxílio de 
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vortex, ultrassom e/ou aquecimento brando, e 10 µL da mesma foram depositadas no centro de 

um porta-amostra (discos de quartzo de 30 mm de diâmetro e 3 mm de altura), de maneira a 

formar filmes homogêneos com até 100 µm de espessura, após secagem em estufa a 80-120 ºC, 

ou dessecador sob vácuo. Os porta-amostras foram alinhados em um suporte e inseridos no 

equipamento, que efetuará medidas sucessivas programadas de cada amostra. O tempo de 

aquisição de dados de cada amostra foi de 300 a 1200 s, escolhido de maneira a aumentar a 

razão S/N para amostras muito diluídas, ou atenuar o sinal de amostras muito concentradas. 

 
 

Figura 13. Protocolo de quantificação de Ferro de amostras, na forma de suspensão – lisado, suspensão de 
SPIONs, soluções aquosas ou amostras sólidas digeridas.  

 
 Alternativamente, as medidas de fluorescência de Raio X foram realizadas pela técnica 

de Espectroscopia de Fluorescência de Raio X por Energia Dispersiva (EDX), no equipamento 

da Shimadzu modelo EDX-720, equipado com tubo de Rh operando à voltagem máxima de 50 

kV, corrente variável de até 1000 µA e detector de Si(Li) refrigerado com nitrogênio líquido. 

Nesse caso, as amostras são analisadas na forma de solução ou sólido, na forma de pastilhas de 

ácido bórico (100 a 200 mg) na concentração de 0,5 a 20% (m/m) de amostra, preparadas após 

homogeneização com o auxílio de almofariz e pistilo de ágata, e prensadas sob 8 ton.cm-2 por 

5 a 10 minutos sob vácuo. As amostras foram inseridas em porta-amostras cilíndricas de 
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polietileno contendo como base um filme fino de poliestireno (Mylar®), gerando recipientes 

com capacidade para até 2000 µL. Estes podem ser utilizados para medidas com amostras 

preparadas na forma de pastilhas ou soluções. As análises foram efetuadas utilizando-se tempos 

de integração de 60 a 300 s, e a quantificação dos elementos foi realizada utilizando-se curva 

analítica gerada plotando-se a intensidade dos sinais (na forma de contagem) do(s) elemento(s) 

analisado(s) em função da concentração dos mesmos em soluções-padrão. Estas, por sua vez, 

foram preparadas utilizando-se padrões de ICP ou padrões primários, em uma matriz 

compatível com a das amostras (pastilha ou solução). 

A quantificação de ferro também pode ser efetuada espectrofotometricamente 

utilizando-se curvas analíticas baseadas em medidas de espalhamento obtidas em 

espectrofotômetros UVVis. Primeiramente foi observada a absorbância de suspensões de 

nanopartículas funcionalizadas com glicerol, fosforiletanolamina e ácido fólico (SPION-glic, 

SPION-glic-pea e SPION-glic-pea-fol), em função da concentração de ferro determinada por 

TXRF. Para cada espectro, foram coletadas as absorbâncias em seis comprimentos de onda 

distintos, de forma a identificar em qual energia a absorbância da amostra é proporcional à 

concentração de ferro e independe da funcionalização das nanopartículas. Para o estudo em 

questão, foi utilizado um espectrofotômetro Agilent HP-8453A, equipado com lâmpada de 

deutério (fonte UV) e tungstênio (fonte no visível e infravermelho próximo), e matriz de diodos 

para leitura rápida na faixa de 190 a 1100 nm, com resolução de 0,5 nm. Foram preparados 2 

mL de cada amostra de SPION, com concentrações na faixa de 5,0 a 60 mg Fe.L-1, e suas 

absorbâncias medidas em cubeta de quartzo com caminho óptico de 1,00 cm. A concentração 

de ferro em cada uma das amostras também foi determinada pela técnica de TXRF (vide Figura 

13). 

As partículas funcionalizadas também foram caracterizadas por DLS e medida de 

Potencial Zeta para monitorar a presença de agregados de nanopartículas e verificar sua 
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estabilidade coloidal. Além das análises em suspensão aquosa, cerca de 1 mg de nanopartícula 

foi seca e analisada pela técnica de Espectroscopia Vibracional no Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FT-IR). Através dessa técnica, foi possível acompanhar os modos 

vibracionais característicos referente ao núcleo da nanopartícula bem como dos ligantes 

ancorados em sua superfície. Assim, a eficiência dos processos de conjugação e modo de 

ancoramento das moléculas na superfície das nanopartículas de magnetita pode ser monitorada 

por meio das alterações nos respectivos espectros após as reações de funcionalização. As 

medidas foram efetuadas em equipamento Bruker modelo Alpha, equipado com fonte de 

infravermelho de baixa voltagem e detector DTGS operando à temperatura ambiente, na faixa 

de 360 a 4000 cm-1 e resolução de 1-2 cm-1, utilizando o módulo Alpha-T para medidas de 

transmitância. As amostras foram preparadas na forma de pastilha de KBr (0,5-2,0% m/m), 

após mistura e homogeneização com o auxílio de almofariz e pistilo de ágata e prensagem sob 

8 ton.cm-2 por 2 minutos, sob vácuo. As análises realizadas foram lidas na janela espectral de 

400 a 4000 cm-1 com resolução de 1 cm-1 e acumulação de 32 espectros 

Observando a evolução dos espectros FT-IR em função dos parâmetros da reação de 

funcionalização como tempo e volume, concentração e proporção entre reagentes, foram 

estabelecidas as condições para se alcançar os melhores resultados. Outras técnicas utilizadas 

foram Análise Elementar e Termogravimetria, para auxiliar na caracterização e estimar a 

quantidade de ligantes presentes em cada tipo de nanopartícula. A Análise Elementar foi 

efetuada no equipamento Perkin Elmer CHN modelo 2400 Series II, que utiliza o método de 

Pregl-Dumas para a quantificação dos elementos, onde as amostras (na forma líquida ou sólida) 

são queimadas em altas temperaturas, em atmosfera rica em oxigênio. As quantidades de gases 

resultantes (CO2, H2O e N2) são determinadas utilizando um detector de condutividade térmica 

e relacionadas aos teores originais de carbono, hidrogênio e nitrogênio das amostras. 



    Materiais e métodos –  
    

 

72 

A Termogravimetria foi outra técnica explorada para o acompanhamento das reações de 

funcionalização. Os perfis de alterações de massa da amostra em função da temperatura foram 

gerados utilizando-se um analisador térmico Shimadzu DTG-60. As amostras de nanopartículas 

foram secas em dessecador sob vácuo, e 5 a 10 mg de material foram pesados em cadinho de 

platina e submetidas a aquecimento controlado com rampas de aquecimento de 2 a 10 oC.min-

1 até atingir temperaturas na faixa de 800 oC, sob atmosfera controlada de nitrogênio (fluxo de 

gás de 50 mL.min-1). 

 

3.2. Ensaios in vitro para estudos de interação nanopartícula-célula 

Os estudos biológicos foram realizados com nanopartículas bem caracterizadas 

utilizando-se as técnicas descritas na seção 3.1.3, focando principalmente na investigação da 

influência da funcionalização na interação com linhagens celulares invasivas e não-invasivas, 

em colaboração com as Dras. Mayara K Uchiyama e Daiana K D Nogueira, além dos pós-

graduandos Mariana Romano e Rodrigo K Kawassaki (LQSN-IQUSP). Os estudos visaram 

avaliar o grau de internalização das nanopartículas pelas células (uptake celular) em função de 

sua funcionalização, de modo a compreender o papel de cada ligante naquele processo e sua 

influência na citotoxicidade frente a linhagens tumorais e não-tumorais. 

3.2.1. Protocolo de quantificação colorimétrica de Fe intracelular 

Antes de iniciar os estudos de interação das nanopartículas de óxido de ferro com células 

de linhagens invasivas e não-invasivas, buscou-se elaborar um método mais simples e versátil 

de quantificação de ferro intracelular, para avaliar o grau de incorporação das nanopartículas 

de óxido de ferro pelas células (uptake celular) em função da modificação de sua superfície. O 

protocolo desenvolvido foi transformado num kit de análise de amostras biológicas contendo 

agentes de abertura de amostra e conversão do ferro nas nanopartículas em complexo tris-(2,2’-

bipiridina) ferro(II), que pode ser quantificado colorimetricamente/espectrofotometricamente 
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utilizando-se uma curva analítica apropriada gerada utilizando-se um padrão primário. Dessa 

forma, todos os ensaios de uptake realizados utilizando-se placas de 96 poços, foram 

monitorados fazendo-se leitura de absorbância em 520 nm.  

Os parâmetros otimizados foram a concentração do agente de lise celular (ácido cítrico), 

concentração do agente redutor (ácido ascórbico, responsável por reduzir Fe(III) a Fe(II)), 

tempo de digestão das amostras e pH de modo a encontrar a faixa mais adequada para a 

formação do complexo. Células de adenocarcinoma cervical humano (HeLa-ATCC CCL-2) 

foram cultivadas em meio de cultura Dulbecco’s Minimum Eagle Medium (DMEM, Sigma-

Aldrich) sem piruvato de sódio, contendo vermelho de fenol e suplementado com 10% de soro 

fetal bovino (SBF, Gibco/BRL Life Technologies), 4 mM L-glutamina (Sigma USA), 100 

U/mL de penicilina (Sigma USA) e 100 mg/mL de streptomicina (Nissui Seiyaku), numa 

incubadora Thermo Electron Corporation HEPA classe 100 a 37 °C, com atmosfera 

umidificada com 5% de CO2. 

Foi realizada uma análise univariada sobre um lisado de células Hela em solução de 

Triton X-100 0,01% misturado a 15 µL de suspensão de nanopartículas de óxido de ferro não-

funcionalizadas (SPION-NF) na concentração de 0,38 mg Fe/mL para avaliar o efeito de cada 

agente do kit. As amostras foram digeridas com 0 a 1 mol.L-1  de ácido cítrico, por 0 a 12 horas 

em banho termostatizado ou termobloco, a 70 oC (Labnet AccuBlock D1100 Digital Dry Bath). 

Em seguida, 0 a 2,2 mol.L-1 de ácido ascórbico foram adicionados para reduzir todo o Fe(III) a 

Fe(II), e o pH da solução aquosa foi ajustado na faixa de 1 a 13 com solução de NaOH (Synth). 

Uma alíquota de cada microtubo foi transferida para um poço de uma placa de 96 poços, e 

6.0x10-2 mol.L-1 de 2,2’-bipiridina adicionada. O experimento controle foi realizado 

empregando-se o mesmo procedimento, exceto pela ausência de SPIONs. A absorbância em 

520 nm de todas as amostras foi medida no leitor de microplacas Molecular Devices modelo 

SpectraMax i3 Multi-Mode Detection System. A curva analítica foi preparada pelo mesmo 
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método, utilizando-se uma solução de sulfato ferroso amoniacal (Synth) em substituição à 

alíquota de SPION-NF. 

Para otimização do protocolo de quantificação de ferro, as amostras em todas as etapas 

do protocolo colorimétrico foram simultaneamente analisadas por TXRF, de forma a avaliar as 

condições mais adequadas para quantificação exata de ferro total contido nas amostras 

biológicas. As quantidades de ferro total de cada lisado foram medidas misturando-se 7,5 µL 

de uma solução preparada pela diluição de 10x dos padrões de ICP e Ga, Se e Ni 1000 mg.L-1  

(obtidos da Fluka, Chemis e Chemis, respectivamente), e 2,5 µL de uma solução aquosa de 

PVA 5% (m/m) em 40 µL da suspensão final (preparada com NaOH e ácido ascórbico para 

quantificação espectrofotométrica). Valores compatíveis de ferro total foram determinados para 

cada amostra após as correções relativas às diluições realizadas nas etapas correspondentes ao 

método espectrofotométrico.  

A normalização dos resultados pela quantidade de células em cada poço foi efetuada 

utilizando-se a razão entre a concentração de ferro e a concentração de proteína total, a qual é 

proporcional ao número de células presentes em cada poço. A quantificação de proteína total 

foi efetuada utilizando-se os protocolos de Lowry ou Bradford, conforme descrito no Apêndice. 

3.2.2. Aplicação do protocolo de quantificação de Fe e estudo de “uptake” celular 

Para provar a eficácia do kit desenvolvido, este foi utilizado para determinar a 

quantidade de nanopartículas de óxido de ferro incorporada por células in vitro em função de 

sua funcionalização. O experimento foi realizado utilizando-se nanopartículas conjugadas com 

fosforiletanolamina (SPION-pea), e fosforiletanolamina+ácido fólico (SPION-pea-fol) na 

proporção pea/ácido fólico de 50:1 (mol/mol), dispersas em meio DMEM (1% SBF) nas 

concentrações finais de 4,44, 8,88 e 14,8 µg Fe.mL-1. Cada amostra foi incubada em quatro 

poços, de forma a se obter resultados em quadruplicata. As nanopartículas oriundas do 

ferrofluído de partida das reações de funcionalização (SPION-NF) também foram comparadas, 
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para fins de comparação de eficiência de incorporação. Para determinação do grau de 

internalização das nanopartículas de óxido de ferro em cerca de 200.000 células de linhagem 

HeLa plaqueadas em placas de 12 poços e, após 15 horas, incubadas com as diferentes 

nanopartículas por mais 24 horas. O controle da concentração de nanopartículas administrada 

foi realizada por quantificação de ferro total pela técnica de TXRF. O sobrenadante foi retirado 

e as células lavadas, para, através do kit desenvolvido, quantificar espectrofotometricamente o 

teor de ferro total proporcional à quantidade de nanopartículas incorporada, assim permitindo 

a avaliação da influência dos ligantes no uptake celular. Após 24 horas, as soluções foram 

removidas, os poços cuidadosamente lavados duas vezes com tampão PBS, e as células lisadas 

com solução de Triton X-100 (0.01% v/v). Uma alíquota foi retirada para quantificação da 

proteína, enquanto o restante da amostra foi tratado com ácido cítrico (0,3 mol.L-1) e submetida 

à digestão total, em banho seco, a 70 ºC, durante pelo menos 12 horas. Foi, então, adicionado 

solução de ácido ascórbico 0,6 mol.L-1 e o pH ajustado com solução de NaOH 10 mol.L-1 na 

faixa de 4 a 6. As alíquotas foram transferidas para placas de 96 poços, e adicionado 6,0x10-2 

mol.L-1  de 2,2’-bipiridina (preparada a partir da diluição de uma solução estoque em etanol). 

Os experimentos controle foram realizados da mesma forma, exceto pela ausência de SPIONs. 

A absorbância em 520 nm, ou os espectros de absorção na faixa de 350 a 800 nm, de todas as 

amostras (incluindo os controles) foram obtidos, sendo o valor da absorbância média das 

amostras controle subtraído de todas as amostras, e a quantidade de ferro total determinada 

utilizando-se uma curva padrão. Dessa forma, obtém-se uma concentração de ferro 

proporcional à quantidade de nanopartículas internalizadas à célula, em função de sua 

população. 

A quantidade de SPION-NF, SPION-pea e SPION-pea/fol incorporada pelas células 

HeLa foi qualitativamente avaliada por microscopia de campo escuro utilizando um 

equipamento Cytoviva 150 Hypermicroscope System equipado com sistema HSI 1.1 e módulo 
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de fluorescência 2.3. A imagem hiperespectral obtida com CCD Specim, com resolução 

espacial de 64 nm e resolução espectral de 1 nm, onde cada pixel é constituído por um espectro 

de espalhamento na região de 400 a 1000 nm. 

3.2.3. Seleção preliminar das SPIONs multifuncionalizadas com potencial seletividade 

Uma vez otimizada a composição e metodologia empregados no kit colorimétrico, foi 

realizado um experimento preliminar para seleção dos ligantes, e suas respectivas combinações 

binárias com maior potencial de aplicação em sistemas teranósticos. Resultados de uptake de 

nanopartículas monofuncionalizadas com açúcares (SPION-g1p e SPION-glic) foram 

confrontadas com combinações diversas de glicose-1-fosfato e possíveis agentes de targeting 

ou fármacos (ácido fólico, biotina, metotrexato e ibuprofeno), ou moléculas carregadas 

positivamente (SPION-g1p-pea), ou negativamente (SPION-g1p-tiron). No caso dos sistemas 

multifuncionais carreadores, duas concentrações foram avaliadas (2 e 4%, correspondentes a 

razões de fármaco/glicose de 1:50 e 1:25, respectivamente). Também foi avaliada a resposta 

desencadeada por uma partícula trifuncionalizada, contendo biotina e folato, nas concentrações 

de 2 e 4% cada. Os resultados obtidos pelo método colorimétrico de quantificação do uptake 

celular foram comparados com a quantidade de ferro no lisado de cada uma das amostras 

incubadas com uma amostra de lisado gerada a partir da incubação com uma amostra diferente 

de SPION, avaliando se o método é confiável para quaisquer nanopartículas utilizadas nos 

ensaios subsequentes. Dada a eficácia do método colorimétrico, apenas esse foi mantido para 

investigação da capacidade de internalização em experimentos subsequentes, dada a sua maior 

praticidade e menor custo operacional. 

No segundo experimento de seleção, a glicose-1-fosfato foi substituída por glicerol-

fosfato como agente de dispersão. Assim, SPION-glic e SPION-g1p foram comparadas, bem 

como partículas bifuncionalizadas de SPION-g1p-glic nas proporções 10:1 e 1:1. De forma 

análoga ao primeiro experimento, o papel do ácido fólico, metotrexato e biotina como agente 
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de targeting, e dopamina e tiron como moléculas moduladoras do potencial zeta, foram 

avaliados, na presença de glicerol-fosfato. As proporções das moléculas bioativas utilizadas 

foram 4% (para SPION-glic-tiron e SPION-glic-ibu) e 9% (para SPION-g1p-dopa e SPION-

glic-g1p). Os experimentos foram realizados em placas de 12 poços, contendo 200.000 

células/poço, e as células foram incubadas com as SPIONs durante 24 horas.  

Os estudos subsequentes foram conduzidos concomitantemente com o desenvolvimento de 

novas funcionalizações. Duas investigações foram aprofundadas, no que se refere ao estudo da 

influência da proporção de ligantes sobre o uptake considerando um modelo de nanopartícula 

bifuncionalizada (seção 3.2.4), cinética de uptake utilizando partículas com diferentes perfis de 

incorporação (seção 3.2.5), e avaliação da eficiência de três possíveis agentes de targeting em 

nanopartículas multifuncionalizadas (seção 3.2.6). 

3.2.4. Influência do Potencial Zeta de SPIONs multifuncionalizadas sobre o uptake 

celular 

Os ensaios preliminares de seleção demonstraram que nanopartículas 

multifuncionalizadas contendo glicerol-fosfato e o-fosforiletanolamina tem maior uptake que 

seus análogos monofuncionalizados. Assim, uma série de SPIONs bifuncionalizadas foi 

preparada variando-se as proporções dos ligantes, e incubada com células visando iniciar as 

investigações sobre o papel de cada ligante e os possíveis efeitos sinérgicos sobre o uptake 

celular, em comparação com as NPs funcionalizadas com apenas um deles. Esse resultado foi 

confrontado com a caracterização de cada uma das partículas as quais, cujas leituras de DLS e 

potencial zeta foram monitoradas em função do pH do meio na qual estão dispersas, indicando 

faixas de pH onde mantém sua estabilidade coloidal. Para essa finalidade, foi utilizado o 

titulador automático Malvern modelo MPT-2 (Multi Purpose Titrator), acoplado ao 

equipamento de DLS e Potencial Zeta da Malvern, modelo ZetaSizer Nano ZS, que possibilita 

a adição controlada de até 3 soluções de titulantes diferentes. As medidas foram realizadas 
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utilizando-se cubetas descartáveis para medida de DLS e Potencial Zeta conectadas no modo 

célula de fluxo, de forma a receber uma alíquota de uma suspensão de nanopartículas (em 

concentração aproximada de 0,10 g Fe/L), em constante agitação sob fluxo de N2 e ajuste 

controlado de seu pH a cada medida de DLS e Zeta em triplicata. A titulação foi realizada na 

faixa de pH entre 3,5 e 9,5, utilizando soluções aquosas de HCl 0,01 mol.L-1 e NaOH 0,01 

mol.L-1 como titulantes. 

As proporções de glicerol-fosfato (glic) e fosforiletanolamina (pea) para preparação de 

sistemas multifuncionais de SPION-glic-pea foi variada de 50:1 glic/pea (98% em glicerol) até 

1:50 (2% em glicerol). No experimento também foram utilizadas as nanopartículas 

monofuncionalizadas SPION-glic e SPION-pea, compreendendo uma série de 15 

nanopartículas com funcionalizações diferentes, caracterizadas por espectroscopia FT-IR, DLS 

e Potencial Zeta em função do pH do meio coloidal aquoso. Aqueles que se mantiveram estáveis 

em pH próximo a 7 foram utilizadas para estudos de uptake celular, de forma a comparar os 

resultados da caracterização química com a resposta biológica. Assim, buscou-se avaliar qual 

ligante influencia significativamente o uptake celular ou, caso o melhor resultado seja uma 

partícula funcionalizada com a combinação das mesmas, observar qual proporção leva à maior 

eficiência de incorporação. Os experimentos com células foram conduzidos em placas de 12 

poços, com 200.000 células/poço. As células foram incubadas com suspensão de SPIONs em 

meio DMEM (1% SBF), na concentração final de 8,88 µg Fe.mL-1 durante 24 horas.  

 

3.2.5. Protocolo de cinética de uptake de SPIONs monofuncionalizadas com ligantes 

catiônicos e aniônicos 

Foi confirmado, com base nos resultados obtidos nos experimentos de seleção, que a 

eficiência de internalização celular de nanopartículas com diferentes cargas superficiais 

(potencial zeta) são bastante distintos. Assim, SPIONs funcionalizadas com glicerol-fosfato 
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(SPION-glic), o-fosforiletanolamina (SPION-pea) e tiron (SPION-tiron) foram selecionadas 

para a realização de estudo da cinética de uptake incubando-se com células Hela, durante 

períodos de tempo compreendidos entre 30 min e 24 horas. Nesse caso, optou-se por utilizar a 

técnica de TXRF para quantificação de ferro total, uma vez que se necessitava de uma técnica 

versátil e preciso numa ampla faixa de concentração de ferro, essencial para o monitoramento 

do uptake celular tanto para nanopartículas de baixa (SPION-tiron) quanto de alta eficiência 

(SPION-glic) de incorporação. 

Os experimentos foram conduzidos plaqueando-se cerca de 100.000 células em placas 

de 24 poços, pois um menor volume era requerido para análise por TXRF. Após 24 horas, o 

meio de cultura foi removido e 500 µL de uma suspensão de SPIONs de 8,88 µg Fe/mL em 

meio DMEM (1% de SBF) foi adicionado a cada poço. Após diferentes tempos de incubação, 

o meio de cultura foi removido, as células lisadas em 100 µL de solução de Triton X-100 0,01% 

e transferidas para microtubos. Os poços foram lavados com 200 µL de ácido cítrico 0,3 mol.L-

1 e as alíquotas transferidas para seus respectivos tubos. As amostras foram digeridas em banho 

Maria a 70 oC por pelo menos 12 horas, garantindo suspensões homogêneas e estáveis que 

possibilitaram as análises por TXRF. As análises por Fluorescência de Raio X foram realizadas 

com 40 µL de cada amostra misturada a 7,5 µL de uma solução-estoque de Ga e Ni na 

concentração de 100 mg.L-1 preparada pela diluição das respectivas soluções padrão de ICP 

(1000 mg.L-1). 

 

3.2.6. Influência dos agentes de targeting e do metotrexato sobre o uptake celular 

O papel do metotrexato e da biotina como agentes de targeting das SPIONs foi estudado 

em dois experimentos em sequência. Na primeira etapa, verificou-se o poder de incorporação 

das nanopartículas conjugadas com metotrexato e/ou biotina em relação aos análogos com o 

ácido fólico como agente de targeting de referência. Ambas as nanopartículas também estão 
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funcionalizadas com glicerol e fosforiletanolamina na proporção 10:1. Os experimentos foram 

conduzidos com NPs contendo 1, 2 e 4% de cada agente em relação ao total de ligantes ligados 

a superfície. Os resultados também foram comparados com aqueles obtidos com nanopartículas 

funcionalizadas apenas com moléculas catiônicas (fosforiletanolamina). Na segunda etapa, o 

experimento foi conduzido de forma escalonada, onde cada SPION foi comparada com 

amostras onde um dos ligantes estava ausente, permitindo a melhor elucidação do papel de cada 

molécula funcionalizante na eficiência de incorporação celular. 

Ambos os experimentos foram realizados em placas de 12 poços contendo 200.000 

células/poço, fixando-se o tempo de incubação com SPIONs em 6 horas. Os experimentos 

foram conduzidos com células de linhagem Hela (ATCC CCL-2) e MCF-7 (ATCC HTB-22). 

Em seguida, as amostras foram lisadas, digeridas e o ferro quantificado de acordo com o 

protocolo colorimétrico descrito na seção 3.2.2. 

3.2.7. Estudo da viabilidade celular 

Os experimentos de uptake celular foram realizados concomitantemente com os estudos 

de citotoxicidade. Ambos os ensaios foram realizados exatamente nas mesmas condições 

experimentais, de modo a relacionar a quantidade de SPIONs incorporada pelas células com a 

percentagem de células viáveis ao final de cada experimento. Inicialmente, a viabilidade celular 

foi determinada em placas de 48 poços, após incubação das células HeLa (10.000 células/poço) 

durante 24 horas com as SPION-NF, SPION-pea e SPION-pea-fol nas concentrações finais de 

1,5, 3,0 e 5,0 µg de Fe/mL (concentração de ferro proporcional a 10.000 células/poço, 

considerando a concentração utilizada nos ensaios de uptake). A fração de células viáveis foi 

determinada pelo método do MTT (conforme descrito no Apêndice). As células foram lavadas 

3 vezes com PBS, e incubadas em meio de cultura DMEM durante duas horas com 5,0 µL de 

uma solução de MTT 68 µg/mL em PBS. Após esse período, a fase aquosa foi removida, 

separando-se os cristais de formazan formados no fundo da placa em função da atividade 
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mitocondrial das células viáveis. Os mesmos foram dissolvidos em 150 µL de DMSO e a 

percentagem das células viáveis determinada por comparação dos valores de absorbância em 

520 nm medidos para as amostras em relação ao controle (ausência de SPIONs, considerada 

como 100% de viabilidade). Os ensaios de viabilidade celular também foram realizados com 

as nanopartículas mono e multifuncionalizadas consideradas na investigação do papel dos 

agentes de targeting no uptake celular, utilizando massas de ferro em função da quantidade de 

células compatíveis com aquelas utilizadas nos ensaios de uptake celular. 

Em um segundo momento, a toxicidade do metotrexato ancorado na superfície de 

nanopartículas de óxido de ferro (na forma de SPION-glic-pea-mtx 50:5:2), foi avaliada 

utilizando-se células MCF-7 como modelo de células tumorais humanas. O protocolo utilizado 

está esquematizado na Figura 14. Como análogo às nanopartículas contendo metotrexato, 

foram utilizadas nanopartículas contendo quantidade compatível de ácido fólico (SPION-glic-

pea-fol 50:5:2). Concentrações crescentes de SPION dispersas em meio de cultura DMEN (1% 

de SBF) foram administradas para a determinação do IC50, de forma a obter concentrações de 

mtx e folato (imobilizadas na superfície das nanopartículas) na faixa de 2 a 50 ng mtx/mL, e 1 

a 100 ng folato/mL em cada poço. O mesmo experimento também foi realizado utilizando-se 

apenas soluções aquosas de metotrexato e ácido fólico, nas respectivas faixas de concentração. 

48 horas após o plaqueamento de 25.000 células, estas foram incubadas por 72 horas com 250 

µL de uma suspensão de SPION. Após esse período, o meio de incubação foi removido, cada 

poço lavado 3 vezes com PBS gelado, e incubadas por mais 48 horas com 250 µL de meio de 

cultura DMEM. Após esse período, foram adicionados 5 µL de solução de MTT 6 mg/mL em 

cada poço, e incubadas por 2 horas para crescimento dos cristais de formazan e, finalmente, 

250 µL de DMSO foram adicionados após retirada da solução de MTT dos poços. A placa foi 

deixada em repouso por 1 hora, e a absorbância em 550 nm das soluções resultantes 

determinada utilizando um leitor de placas. Ensaio análogo realizado usando meio de cultura 
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no lugar da solução de MTT foi usado como controles, para avaliar o efeito do espalhamento 

de luz pelas nanopartículas na medida. 

 

Figura 14. Esquema do protocolo de ensaio de viabilidade celular (método do MTT) aplicado no estudo de 
toxicidade de cada SPION funcionalizada utilizada nos experimentos de uptake celular. 

 
 

3.3. Desenvolvimento de nanopartículas de ouro multifuncionais 

3.3.1. Fabricação de dispositivos microfluídicos em LTCC para síntese de AuNPs 

Nanopartículas podem ser preparadas de modo reprodutível utilizando-se dispositivos 

microfluídicos. Todavia, diversos fatores tais como tipo de material, diâmetro dos canais, taxa 

de aquecimento e resfriamento, temperatura, tempo de residência, eficiência de mistura, 

concentração e fluxo dos reagentes devem ser considerados. Por outro lado, é imprescindível a 

seleção de uma reação relativamente bem conhecida para a realização dos ensaios e o 

aprimoramento do dispositivo. Assim, a reação de preparação de nanopartículas de ouro pelo 
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método de Turkevich foi o escolhido dentre as inúmeras possibilidades por apresentar 

características favoráveis para aquela finalidade. Considerando-se as características dessa 

reação, constatou-se que os reatores microfluídicos ideais devem apresentar longo tempo de 

residência, para aquecimento prévio da solução dos reagentes, separadamente, seguido de um 

misturador eficiente em serpentina, de modo a garantir um tempo de residência suficientemente 

longo para a ocorrência da reação.  

A estrutura dos reatores microfluídicos são relativamente complexos mas, mesmo 

assim, a tecnologia LTCC se mostrou adequada dado a possibilidade de montá-los pela 

sobreposição de várias camadas com desenhos complementares. De fato, as estruturas 

tridimensionais de canais dos dispositivos microfluídicos para síntese de nanopartícula de ouro 

foram montadas em AutoCAD 2016 considerando-se uma estrutura em camadas, que foram 

posteriormente separadas nas suas múltiplas camadas bidimensionais e transferidas através de 

cortes dos canais em folhas LTCC. Estas foram montadas, prensadas e sinterizadas de modo a 

gerar os dispositivos funcionais. 

 

3.3.1.1. Microfabricação dos canais em cerâmica 

O projeto foi desenvolvimento com o auxílio do software AutoCAD 2016©, de forma 

a construir o desenho tridimensional dos canais nos dispositivos a serem fabricados, além das 

estruturas bidimensionais que serão transportadas para diferentes folhas de cerâmica. Uma vez 

construído, o projeto em camadas é então exportado para o software CircuitCAM© 7.1, onde 

as linhas de corte são definidas com base no projeto original. Inicia-se, então, o processo de 

microfabricação. As principais etapas estão mostradas na Figura 15. 

Cada desenho foi transferido, então, para folhas de cerâmica (Figura 15A), por meio 

de processamento por corte a laser. Os microrreatores foram fabricados em folhas de cerâmica 

verde com 165 e 254 µm de espessura, comercializados pela Dupont© (modelos 951P2 e 



    Materiais e métodos –  
    

 

84 

951PX, respectivamente). O corte das folhas de cerâmica foi realizado usando o equipamento 

LPKF Protolaser U3 da LPKF Laser & Electronics AG (Figura 15B), equipado com laser de 

355 nm e potência de operação de 3,65 W, com diâmetro do feixe de 10 µm e resolução do 

corte de 2 µm. Cada projeto foi decomposto em estruturas formadas por 20 a 35 camadas de 

cerâmica cortadas, constituído por canais com altura e largura compreendidos na faixa de 350 

e 500 µm. 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

Figura 15. Fotos mostrando as etapas do processo de microfabricação em LTCC. A) Folhas de cerâmica verde 
utilizadas na tecnologia LTCC. B) Cortadora a laser modelo LPKF Photolaser U3.C) Peça metálica com função 

de alinhamento das folhas de cerâmica cortadas e suporte para laminação. D) Prensa hidráulica utilizada na 
laminação das folhas de cerâmica. E) Forno com exaustão utilizado no processo de queima e sinterização da 

cerâmica. F) Dispositivo de cerâmica após sinterização, aguardando as etapas de pós-fabricação. 
 

As folhas cerâmica cortadas foram primeiramente alinhadas e montadas na sequência 

correta para a obtenção do microrreator, utilizando uma peça metálica com furos coincidentes 

com aqueles previamente adicionados ao design de cada camada, prensadas, e sinterizadas 

transferindo-se calor por ambas as bases (Figura 15C). O suporte foi fechado com sua peça 

correspondente, prendendo todas as folhas cerâmicas na ordem adequada para a montagem do 

sistema tridimensional desejado. O suporte metálico, portando todas as folhas de cerâmica 

alinhadas, foi aquecido em estufa a 60oC durante cerca de trinta minutos para garantir a adesão 
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prévia das folhas de cerâmica umas às outras. Então, o sistema foi transferido para uma prensa 

hidráulica (Marconi modelo MA098/A30). Nesse processo, chamado de laminação, as folhas 

se mantém aderidas umas às outras pelo processo de termo-compressão uniaxial (Figura 15D) 

durante 20 min, sob pressão de 11,8 Mpa, com as plataformas da prensa previamente aquecidas 

a 70 oC. Após 10 minutos de processo, o sistema foi rotacionado a 90 graus no plano, e o 

processo de laminação continuado por mais 10 minutos. Alternativamente, objetivando 

melhorar a adesão entre as camadas antes da sinterização e construção de um bloco de cerâmica 

compacto, uma fina camada de álcool ou poliol como etanol, glicóis ou soluções alcóolicas de 

poliois de maior massa molecular (vide ref. (88)) foram inseridas entre as folhas de cerâmica. 

Em alguns casos, onde a cavidade da cerâmica possui maior volume que canais tradicionais, 

foram utilizados materiais de sacrifício, para impedir que a cerâmica ceda durante o processo 

de queima, e as regiões correspondentes aos canais deformem ou cedam. O melhor candidato 

foram folhas de carbono, com espessura de 127 µm (TCS-CARB-1, da Harmonics), cortadas 

de forma a se encaixar nas vacâncias da estrutura de cerâmica, durante o empilhamento das 

camadas, previamente à laminação. O processo de laminação foi realizado numa única etapa 

no caso dos dispositivos com menor número de camadas, ou em mais de uma etapa. Neste caso, 

cada uma das seções que compõem o dispositivo (setores destinados ao aquecimento do 

reagente, e reator) foram previamente laminadas, montadas e novamente laminadas para gerar 

o microrreator completo. 

Após o processo de laminação, o dispositivo foi retirado do suporte metálico, e 

transferido para um forno (modelo EDG10P-S da EDG) acoplado com um sistema de exaustão 

de gases e fluxo de gás nitrogênio (Figura 15E). O programa de aquecimento consiste de um 

aquecimento lento (rampas de 5 a 10 ºC/min), e estágios de 30 a 60 minutos nos patamares de 

450 ºC e 850 ºC. O esquema do principal programa de tratamento térmico utilizado para 

sinterização dos dispositivos cerâmicos é mostrado na Figura 16. Após a conclusão do 
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programa, o aquecimento foi desligado e o dispositivo mantido dentro do forno para 

resfriamento lento até a temperatura ambiente. Os solventes e materiais de sacrifício 

empregados no processo de laminação, foram totalmente eliminados no processo térmico. 

Dessa forma, foi encerrado o processo de microfabricação gerando um microrreator cerâmico 

íntegro (Figura 15F). 

3.3.1.2. Processo de pós-fabricação do dispositivo em LTCC 

Após a finalização da etapa de microfabricação, conectores de mangueira foram 

adicionados aos dispositivos cerâmicos de modo a permitir sua conexão a bombas injetores com 

os reagentes, assim gerando microrreatores em fluxo. Duas alternativas para conexão foram 

utilizadas. Primeiramente, juntas de poli(sulfeto de p-fenileno) e PPS (Fortron®) foram coladas 

com resina epóxi (Epo-Tek©). O sistema foi curado a 150 oC por 10 minutos, gerando conexões 

suficientemente rígidas e aptas a operações em temperaturas suficientemente altas para a 

realização de reações de preparação de nanopartículas de ouro. As mangueiras em PTFE, com 

diâmetro interno de 2 mm, foram conectadas por pressão às juntas de PPS. Os dois reagentes 

foram inseridos ao sistema microfluídico através de seringas descartáveis de plástico, com 

conexão luer lock, diâmetro interno de 2,4 cm e capacidade para até 10 mL de solução. 

Visando aumentar a resistência do dispositivo em temperaturas e pressões mais altas e 

evitar vazamentos após longas horas de operação do dispositivo dentro de banho quente, as 

juntas em PPS foram posteriormente substituídas por conectores metálicos presos às saída e 

entrada de soluções do dispositivo através de adaptadores desenhados pelo Dr. Houari Cobas, 

do LMI-IPT. Estes foram usinados em PTFE no IPT utilizando o Centro de Usinagem Kern 

Evo (Kern), com geometria propícia para fixação sobre o dispositivo através de conjunto de 

parafusos. Os dispositivos foram conectados às seringas contendo os reagentes, via mangueiras 

em poliuretano (SMC e Clippard) com diâmetro interno de 2,5 mm. 
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Figura 16. Esquema mostrando o programa de aquecimento típico usado na etapa de sinterização das folhas de 
cerâmica LTCC montadas e laminadas após microfabricação para fabricação do corpo do microrreator 

cerâmico. 
 

 
3.3.1.3.Síntese de nanopartículas de ouro utilizando microrreator cerâmico 

Os primeiros ensaios em sistema microfluídico foram realizados utilizando bombas de 

seringa, modelo PHD4400 Harvard Apparatus. Diversos sistemas de aquecimento direto, como 

chapa de aquecimento ou manta, e banho de água ou óleo de silicone foram testados para 

controlar a temperatura do microrreator na faixa de temperatura entre 90 a 120 oC. Após 

diversos ensaios verificou-se que um banho termostatizado com capacidade de 1000 mL, sobre 

uma plataforma de elevação é o arranjo mais adequado. As reações foram conduzidas com o 

dispositivo mergulhado totalmente no banho de água em ebulição, após trinta minutos para 

garantir o equilíbrio térmico. 

Os reagentes utilizados na síntese das nanopartículas de ouro foram ácido 

tetracloroáurico (III) hidratado (0,5 a 5,0 mM) e citrato de sódio di-hidratado (1,0 a 50 mM), 

ambos da Sigma-Aldrich. Os experimentos foram conduzidos imediatamente após a preparação 
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das soluções aquosas de ambos os reagentes. As melhores condições experimentais da reação 

utilizando o microrreator microfluídico foram buscadas variando-se a concentração e a 

estequiometria dos reagentes, além do tempo de permanência, por meio do controle da razão 

da vazão da solução de cada um dos reagentes, da vazão global dos reagentes, e da concentração 

dos reagentes. Alíquotas de 1 mL foram coletadas para cada condição experimental, ou em 

outras palavras para cada combinação de parâmetros de operação do microrreator. Cada 

amostra foi, então, analisada pelas técnicas de TXRF usando um protocolo análogo àquele 

mostrado na Figura 13, porém usando padrões internos (Ga e Ni) adequados à quantificação 

de ouro, contendo emissões não coincidentes com o elemento em análise. As suspensões 

resultantes também foram caracterizadas por Espectroscopia Eletrônica UVVis e Espalhamento 

Dinâmico de Luz. Essas técnicas são rápidas e convenientes para o monitoramento das 

principais características das nanopartículas obtidas, e a avaliação da adequação da qualidade 

das mesmas com os parâmetros de fabricação pelo método microfluídico, possibilitando a 

adequação/otimização dos mesmos.  
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4. Resultados e discussão –                 

Nanopartículas de óxido de ferro 

 
 
 
 

4.1. Síntese de nanopartículas de óxido de ferro, SPIONs 

SPIONs foram preparadas pelo método de decomposição térmica pelo Dr. Sergio Toma, 

baseado na metodologia anteriormente desenvolvida e descrita para aplicações diversas (89–

91). Este é considerado um dos mais interessantes métodos de síntese por permitir o controle 

da forma e das dimensões das NPs, mantendo uma distribuição estreita de tamanhos. Também 

foi desenvolvido processo de produção em larga escala mantendo a qualidade das 

nanopartículas, gerando uma rota alternativa, mais simples e barata, de produção de fluídos 

magnéticos. 

Os SPIONs em questão apresentam diversas características que facilitam o 

desenvolvimento de aplicações voltados para Nanomedicina. As nanopartículas são menores 

que 20 nm e monodispersas, ou seja apresentam distribuição estreita de tamanhos, são 

biodegradáveis e biocompatíveis e apresentam toxicidade muito baixa sendo praticamente 

atóxicas (66). Sabe-se também que o caráter hidrofílico ou hidrofóbico do nanomaterial e, 

portanto, a dispersabilidade e estabilidade em meio aquoso ou hidrofóbico, depende da natureza 

das moléculas ligadas à superfície das nanopartículas.  

A caracterização do nanomaterial de partida foi realizada pelo Dr. Sergio Toma. A 

concentração do ferrofluido utilizado como precursor das reações de funcionalização foi 

determinado por ICP-OES, e confirmado por Espectroscopia de Fluorescência de Raio X (EDX 

e TXRF), como situando-se na faixa de 80 a 100 g de Fe3O4/kg ferrofluido considerando-se 

várias sínteses.  
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A morfologia e a distribuição de tamanhos (Figura 17) foi avaliada por imagem de 

Microscopia Eletrônica de Transmissão, MET, que mostra que o ferrofluido é formado por 

nanopartículas essencialmente esféricas com diâmetro médio de 6,1 nm (Figura 17A-B), com 

distribuição estreita de tamanho. A imagem MET de alta resolução (Figura 17C) mostra 

claramente a presença de franjas de difração de elétrons com espaçamento de 0,29 nm, 

correspondente à face (220) do cristal de magnetita. A imagem também revela o elevado grau 

de cristalinidade das nanopartículas, mesmo nas bordas, facilmente perceptíveis naquelas que 

se encontram no foco. Essa característica é responsável pela elevada magnetização do material 

(de até 80 emu.g-1), que se mantém elevado mesmo após a reação de funcionalização. 

 

Figura 17. A) Imagem de Microscopia Eletrônica de Transmissão da SPION de partida. B) Histograma de 
distribuição de tamanho das partículas. C) Imagem de MET de alta resolução focada numa nanopartícula, 

indicando as franjas de difração (220) características de materiais cristalinos. 
 

A distribuição de tamanhos das nanopartículas no fluido também foi avaliada por 

espalhamento dinâmico de luz (DLS) e a carga superficial por medida de potencial zeta, como 

mostrado na Figura 18. A medida baseia-se no fato de que partículas maiores se movimentam 

mais lentamente que as menores numa mesma temperatura. Um feixe laser é utilizado para 
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monitorar as flutuações da radiação espalhada, relacionado com a velocidade de difusão das 

partículas, que estão relacionados com seus tamanhos.(92) Tipicamente, foram obtidas curvas 

com perfil típico de uma distribuição monomodal, centrada ao redor de 10 nm.  Este valor é 

superior ao valor obtido por MET pois o diâmetro médio obtido leva em consideração a camada 

protetora e a camada de solvatação, ou seja, o raio hidrodinâmico das nanopartículas, enquanto 

que o MET considera apenas o tamanho dos nanocristais de magnetita. A camada orgânica 

protetora geralmente não apresenta contraste (densidade eletrônica) suficiente e aparecem como 

espaços vazios na região de contato entre duas ou mais nanopartículas quando muito próximas. 

O potencial zeta típico das nanopartículas precursoras foi igual a 15-20 mV negativo, 

dada a presença de derivados de carboxilatos gerados na reação, responsável por uma repulsão 

eletrostática suficientemente elevada para garantir a estabilidade coloidal das nanopartículas. 

O Índice de Polidispersividade, calculado diretamente pelo software a partir da curva de 

intensidade da função de correlação se encontra na faixa característica de nanopartículas 

monodispersas (PdI < 0,2).  
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Figura 18. Histograma de distribuição dos diâmetros médios das nanopartículas de magnetita medido por DLS, 
valor de potencial zeta do ferrofluido diluído em água, e valor de PdI calculado para distribuição em Número. 

 

O perfil da curva de histerese do ferrofluido mostrado na Figura 19, indicado a 

magnetização reversível do material entre −20 a +20 kOe, à temperatura ambiente. Cada ciclo 

foi medido em aproximadamente 60 min, para minimizar o efeito da variação do campo 

DLS: 10,99 (±3,11) nm 
Zeta (pH 7): 15,6 (±7,49) mV  
PdI:0,166 
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magnético sobre os resultados. Analisando-se cuidadosamente as curvas de magnetização nos 

dois sentidos na região de campo aplicado igual a zero, foi encontrado uma histerese muito 

pequena de aproximadamente 10 Oe, típico de materiais superparamagnéticos. Além disso, a 

magnetização de saturação é alcançada em torno de 15 kOe, acima do qual a magnetização de 

saturação de aproximadamente 60 emu.g-1 de Fe3O4 se manteve constante.  Este valor de 

magnetização é bastante elevado para nanopartículas com tamanho médio de cerca de 6 nm 

pois o valor esperado para a magnetita cristalina é de cerca de 90 emu.g-1. Este valor tende a 

diminuir em função do aumento da concentração de defeitos estruturais como aqueles 

encontrados na superfície das nanopartículas. 

 

Figura 19. Curva de histerese de uma amostra de nanopartículas de magnetita utilizada nos ensaios 
 

A amostra na forma sólida também foi analisada pela técnica de Difração de Raio X 

(Figura 20). Todos os picos visualizados no difratograma podem ser correlacionados e 

indexados com os picos de difração da magnetita de estrutura cúbica de face centrada. O pico 

em 30,4 graus corresponde ao plano (220) de nanocristais de magnetita. O pico em 37,4 graus 

(marcado em vermelho) pode ser atribuído ao plano (222) e encontra-se sobreposto ao pico em 
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35,7 graus correspondente à reflexão da face (311). Todos os picos de difração do nanomaterial 

estão alargados devido ao pequeno tamanho dos cristalitos de magnetita.(74) 

 

Figura 20. Difratograma de raio X da SPION sintetizada pelo método de decomposição térmica. 
 

De fato, o grau de alargamento dos picos pode ser utilizado para estimar o tamanho dos 

cristalitos (93,94) através da equação Debye-Scherrer (eq. (6)).  

𝐷AEF =
𝑘𝜆

𝛽 cos 𝜃
 

 (6) 

onde Dhkl é o tamanho da partícula paralelo ao plano (hkl), k é um parâmetro geométrico 

(utiliza-se 0,89 para partículas esféricas), 𝜆 é o comprimento de onda da radiação incidente, β 

é a largura à meia altura do pico correspondente ao plano, e θ	é o ângulo de difração do pico 

considerado. O diâmetro médio obtido considerando-se a largura a meia altura dos picos no 

difratograma da Figura 20 foi de 6,60 ± 0,92 nm, concordante com o resultado obtido pela 

técnica de Microscopia Eletrônica. 

Diversos lotes de ferrofluido magnético foram sintetizados e gentilmente cedidos pelo 

Dr. Sergio Toma para o desenvolvimento dos processos de funcionalização/conjugação. Todas 

foram produzidas em volumes superiores a 1 L de ferrofluido, mais do que o suficiente para o 
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desenvolvimento dos protocolos de funcionalização de SPIONs com diversas moléculas e 

biomoléculas coordenantes constantes do projeto. De fato, nanopartículas adequadas para os 

mais diversos tipos de aplicações podem ser geradas usando os mesmos nanocristais de 

magnetita dependendo do tipo de moléculas ligadas a superfícies. Em outras palavras, diversos 

nanomateriais podem ser preparados apenas por meio do controle da química de superfície e da 

estabilidade coloidal, ou seja, por meio de reações de funcionalização. 

Verificou-se por meio de caracterização detalhada que há poucas diferenças entre as 

nanopartículas obtida em cada lote de produção, demonstrando que o método é altamente 

reprodutível e robusto. Além disso, a estabilidade dos lotes escolhidos para os processos de 

funcionalização foi mensalmente verificada pela técnica de DLS. Como esperado, não foram 

constatadas alterações significativas no diâmetro hidrodinâmico das nanopartículas nos 

histogramas de distribuição por Número, Volume e Intensidade, mantendo o perfil monomodal 

típico. Além disso, o ferrofluido permaneceu inalterado, sem evidências de oxidação, mantendo 

sua alta qualidade mesmo sob armazenagem por vários meses, e até mesmo um ano. 

 

4.2. Desenvolvimento de SPIONs monofuncionalizadas 

As SPIONs sintetizadas pelo método de decomposição térmica, de alta cristalinidade, 

estreita distribuição de tamanho e estabilidade por longos períodos de tempo, possui moléculas 

mais ou menos fracamente ligadas responsáveis pela estabilidade coloidal por forças estéricas 

e eletrostáticas. Outro aspecto fundamental é a facilidade de troca dos mesmos por outros 

ligantes através de reações de funcionalização, transformando-as em precursores versáteis de 

uma infinidade de novas nanopartículas conjugadas com moléculas e biomoléculas. Além 

disso, estudos realizados anteriormente demonstraram que as nanopartículas de óxido de ferro 

são biocompatíveis e apresentam toxicidade muito baixa, sendo adequadas para o 

desenvolvimento de aplicações voltadas para a área médica. Neste sentido, nanopartículas com 
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alta estabilidade coloidal e que minimizem a aglomeração dentro dos vasos sanguíneos, levando 

à embolização, são importantes. O desenvolvimento de nanopartículas, que além disso, tenha 

maior resistência a adsorção não-específica de proteínas do plasma, gerando uma resposta 

imune que levam à diminuição do seu tempo de circulação, (95) seria muito relevante. 

A primeira etapa no processo de modificação das SPIONs consistiu na escolha dos 

ligantes adequados para funcionalização das nanopartículas de óxido de ferro, porém mantendo 

sua estabilidade e alta dispersabilidade em meio hidrofílico. De fato, as nanopartículas devem 

se manter dispersas em pH e em condições de força iônica fisiológicas, evitando que as mesmas 

se agreguem quando diluídas em meio de cultura para ensaios in vitro, ou administradas em 

experimentos in vivo, por exemplo por via intravenosa. A dificuldade aumenta quando se 

objetiva a construção de sistemas multifuncionalizados carreadores de fármacos ou agentes de 

vetorização, que podem prejudicar a estabilidade coloidal das nanopartículas. Dessa forma, a 

estratégia principal foi selecionar agentes de dispersão, que contribuem para manter a 

magnitude do Potencial Zeta suficientemente alta, principalmente na faixa ao redor do pH 7, de 

modo a garantir sua dispersabilidade numa faixa de pH. Essa estabilidade deve ser preservada, 

mesmo quando outras moléculas são ligadas à superfície das nanopartículas. 

SPIONs também podem ser funcionalizadas com macromoléculas como quitosana(70), 

polietilenimina (PEI) (96), e polietileno glicol (PEG) (97), que aumentam a estabilidade 

coloidal das nanopartículas por forças estéricas(98). Entretanto, tendem a acarretar um aumento 

significativo no diâmetro das nanopartículas menores que 10 nm, podendo alterar os 

mecanismos de interação com sistemas biológicos. Moléculas funcionalizantes muito grandes 

podem funcionar como barreiras que prejudicam a interação e internalização por células, podem 

influenciar o tempo de circulação, a farmacocinética, a biodistribuição e 

metabolização/excreção das nanopartículas.(98) 
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Dessa forma, nanopartículas magnéticas foram funcionalizadas com diferentes ligantes 

biocompatíveis, como açucares, hormônios, vitaminas e fármacos. Considerando a 

nanopartícula como um sistema multifuncional, moléculas co-funcionalizantes com funções 

complementares umas às outras foram selecionadas. Os ensaios de modificação da superfície 

com esses ligantes, em batch, foram realizados utilizando-se o ferrofluido sintetizado por 

decomposição térmica (SPION-NF),. As nanopartículas finais foram armazenadas na forma de 

suspensão aquosa congelada, com concentração final situado na faixa de 5 a 40 g Fe.L-1, ideal 

para diluição com tampões e meios de cultura, e aplicação em estudos biológicos. Em geral, a 

dispersabilidade em água das nanopartículas demonstraram ser fortemente influenciadas pelas 

características das moléculas ligadas em sua superfície. Por exemplo, nanopartículas com alto 

teor de ácido fólico, apresentam menor hidrofilicidade e maior dispersabilidade em meio rico 

em DMSO, solvente que melhor solubiliza essa vitamina. 

Foram desenvolvidas nanopartículas monofuncionalizadas e multifuncionalizadas, 

através da combinação de pares ou trios de ligantes diferentes ligados a superfície da mesma 

nanopartícula, obtendo nanomateriais exibindo funções complementares, de acordo com os 

ligantes adicionados. Também foi verificado como a proporção dos ligantes co-

funcionalizantes influencia a resposta biológica. 

 

4.2.1. Funcionalização das SPIONs com açúcares e poliois 

A ligação de glicose-1-fosfato (g1p), glicose-6-fosfato (g6p) e de glicerol-fosfato (glic) 

(Figura 22) tornam as nanopartícula de magnetita altamente hidrofílica, mesmo quando co-

funcionalizadas com moléculas menos solúveis em água ou solução tampão. A glicose-1-

fosfato é um metabólito da glicogenólise, derivada da quebra do glicogênio, amido ou 

maltodextrina, sendo um importante precursor de açucares complexos, como glicolipídeos, 

gliconucleotídeos e oligossacarídeos. Quando usada como fonte de energia para o organismo, 
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ela é previamente transformada em glicose-6-fosfato através da ação da proteína 

fosfoglicomutase(99). A glicose 6-fosfato (g6p) também é uma biomolécula essencial aos seres 

vivos, sendo produzido durante a glicólise no processo de transformação dos carboidratos em 

energia química (produção de ATP). Assim, o fato de serem biomoléculas essenciais ao 

organismo, aliado a alta solubilidade em água, os tornam bons ligantes para a preparação de 

nanopartículas magnéticas. A foto de uma dispersão de SPION-g1p, uma nanopartícula 

apresentando excelente dispersabilidade em água mesmo em altas concentrações (suspensão de 

SPION a 40 g Fe.L-1 em água), é mostrada na Figura 21. 

 

 

Figura 21. Foto mostrando as propriedades de fluído magnético de uma dispersão aquosa de SPION-g1p 
demonstrando sua alta magnetização e dispersabilidade em água. 

 

Os derivados de glicose e glicerol utilizados foram pouco explorados como ligantes 

funcionalizantes de nanopartículas na literatura (100–103), sendo geralmente utilizadas em 

estudos de imobilização de enzimas relacionadas à sua biossíntese ou metabolização. Ou seja, 

são usados como substrato (104–106) ou moléculas-alvo de biossensores(107), enquanto as 

nanopartículas são utilizadas como suportes para biocatálise. Entretanto, além de conferir alta 

estabilidade coloidal, também possuem potencial de atuarem como agentes de vetorização 

devido a super-expressão de receptores específicos para carboidratos por células/tecidos 

tumorais.(65) 
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 Figura 22. Fórmulas estruturais dos agentes dispersantes (glicoses e glicerol-fosfato) utilizados como agentes 
co-funcionalizantes de SPIONs: A) glicose-1-fosfato. B) glicerol-fosfato e C) glicerol-6-fosfato, inclusive seu 

equilíbrio ceto-enólico em solução aquosa. 
 

O diâmetro hidrodinâmico médio e Potencial Zeta das nanopartículas funcionalizadas 

com g6p, g1p e glic estão listadas na Tabela 1. Como esperado pela presença dos grupos 

fosfato, os potenciais zeta das nanopartículas são negativas. O grupo fosfato dessas 

biomoléculas apresenta baixos valores de pKa (g1p: 1,10 e 6,13 e g6p: 0,94 e 6,11)(108), 

indicando que devem estar totalmente dissociados em pH acima de cerca de 7,0, facilitando a 

coordenação das mesmas à superfície das nanopartículas.  

A curva DLS (tamanho médio) e espectros infravermelho da SPION-g1p, g1p e SPION 

precursor obtidos após otimização das condições de reação, bem como de esquema 

representativo da nanopartícula funcionalizada, são mostrados na Figura 23A. Neste foi 

mostrado a ligação tridentada de g1p pelo fosfato, conforme resultados teóricos(98) indicando 

ser esta a forma de ligação mais estável em pH próximo de 7. A curva DLS da amostra em água 

(Figura 24B)  é muito similar a da partícula não-funcionalizada mostrada na Figura 18. 

  

  

 

 

 
 

Glicose-1-fosfato, g1p (sal dissódico) Glicerol-fosfato, glic (sal dissódico) 

 
Glicose-6-fosfato, g6p (sal dissódico) 
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A principal evidência do sucesso da reação foi encontrada comparando-se os espectros 

infravermelho (Figura 24), identificando e comparando as intensidades das bandas 

vibracionais relacionadas ao núcleo de óxido de ferro (caracterizado principalmente pelo 

estiramento Fe-O presente na magnetita, em 580 cm-1)(109) e ao ligante g1p (caracterizado pelo 

estiramento P-O-C do grupo fosfato em 1060  cm-1)(110). As bandas largas na região de 3300 

cm-1 referem-se às diversas ligações O-H dos diversos ligantes, além de moléculas de água 

residuais. 

Os melhores tempos de reação e concentração de ligante em relação à concentração da 

nanopartícula foram encontrados buscando-se a condição na qual houvesse a maximização e 

estabilização da razão entre a intensidade da banda do fosfato da g1p e da banda da magnetita 

em 580 cm-. A presença de agregados de nanopartículas, bem como a distribuição de tamanhos 

das nanopartículas, foi monitorada por espalhamento dinâmico de luz (DLS). 

Tabela 1. Diâmetro hidrodinâmico (DLS) e potencial zeta das nanopartículas SPION-g6p, SPION-g1p e 
SPION-glic em suspensão aquosa pH 7. 

Amostra DLS (nm) Potencial Zeta (mV) 

SPION-g6p 8,04 ± 2,43 -35,4 ± 11,1 (pH 7) 

SPION-g1p 12,23 ± 3,23 -24,8 ± 14,1 (pH 7) 

SPION-glic 10,38 ± 3,05 -44,7 ± 4,7 (pH 7) 
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Figura 23. A) Esquema mostrando estrutura da SPION funcionalizada com glicose-1-fosfato (SPION-g1p).  B) 

Curva de distribuição de tamanho de partículas obtida por DLS de suspensão aquosa de SPION-g1p.  
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DLS: 12,23 (±3,23) nm 
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 Figura 24. Espectros de infravermelho do ligante g1p livre e da SPION precursora, antes (SPION-NF) e após 

ligação de g1p (SPION-g1p).  
 

A nanopartícula SPION-g6p, SPION conjugada com g6p (Figura 25A) apresentou um 

diâmetro hidrodinâmico bem menor de 8,0 nm quando dispersa em água, não tendo sido 

verificado a presença de agregados (Figura 25B), demonstrando dispersabilidade análoga à 

SPION-g1p. O sucesso da reação de funcionalização também foi confirmada pela presença das 

bandas do fosfato da g6p em 977 e 1089 cm-1 presentes em fosfatos orgânicos (111)levemente 

deslocados nos espectros de infravermelho (Figura 25C) da nanopartícula funcionalizada 

(SPION-g6p). 

As nanopartículas recobertas com g6p apresentaram excelente dispersabilidade em pH 

próximo de 7, mas tendência significativa de se agregarem de forma irreversível quando 

acidificado. Neste contexto é importante lembrar que, em solução, a glicose-6-fosfato se 

encontra principalmente na forma ceto (estruturas furanose e piranose) e em menor 

concentração  na forma enólica (forma acíclica estendida) (112). O mesmo processo de 



    Resultados e discussão –                 Nanopartículas de óxido de ferro –  
    

 

101 

isomerização ceto-enólica (Figura 22) não ocorre no caso da da g1p,  pois o carbono na posição 

1, que se converteria no grupo aldeído, está bloqueada pelo grupo fosfato.  
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Figura 25. A) Esquema mostrando estrutura da SPION funcionalizada com glicose-6-fosfato (SPION-g6p).  B) 
Curva de distribuição de tamanho de partículas obtida por DLS de suspensão aquosa de SPION-g6p. C) 

Espectros de infravermelho do ligante g6p livre e da SPION precursora, antes (SPION-NF) e após ligação de 
g1p (SPION-g6p).  

 
Assim, supõe-se que o aldeído da forma acíclica da glicose deve ser capaz de 

interagir/reagir com grupos funcionais de moléculas ancoradas em outras partículas, 

A B 

C 

DLS: 8,04 (±2,43) nm 
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eventualmente ocasionando a agregação. Este comportamento aparentemente desfavorável 

talvez possa ser futuramente usado para ligar moléculas de interesse biológico através do grupo 

aldeído da g6p por meio de reações de pós-funcionalização. 

 Glicerol-fosfato foi utilizado como agente de dispersão alternativo aos açucares, 

gerando SPION-glic cujo esquema estrutural é mostrado na Figura 26A. As medidas de DLS 

(Figura 26B) indicaram que essa partícula também apresenta excelente estabilidade coloidal e 

não forma agregados.  O sucesso da reação de funcionalização também foi confirmada baseado 

na comparação com os espectros infravermelho dos reagentes de partida, onde ficou evidente a 

presença da banda em 1083 cm-1 atribuído ao modo vibracional de C-O (113)  e 975 cm-1da 

ligação P-O(110), presentes no grupo fosfato do ligante glic (Figura 27). 
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Figura 26. A) Esquema mostrando estrutura da SPION funcionalizada com glicerol-fosfato (SPION-glic).  B) 

Curva de distribuição de tamanho de partículas obtida por DLS de suspensão aquosa de SPION-glic. 
 

A B 

DLS: 10,38 (±3,05) nm 
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Figura 27. Espectros de infravermelho do ligante glic livre e da SPION precursora, antes (SPION-NF) e após 

ligação de glic (SPION-glic).  
 

4.2.2. Funcionalização das SPIONs com ligantes eletricamente carregados 

 
A carga superficial das nanopartículas também altera sua interação com as células, 

influenciando no grau de internalização das mesmas. Para avaliar o efeito da carga, foram 

utilizados fosforiletanolamina, pea (2-aminoetil-diidrogenofosfato), dopamina, dopa (4-(2-

aminoetil)benzeno-1,2-diol)) e tiron (4,5-dihidroxi-1,3-benzenodissulfonato) para conferir 

carga positiva ou negativa à superfície. Além do grupo fosfato, presente nos ligantes g1p, g6p, 

glic e pea, o grupo catecol, presente em dopa e tiron, é um ótimo grupo de ancoramento em 

nanopartículas de óxido de ferro. 

Apesar de ainda haver certa controvérsia na literatura(114–118), sabe-se que a carga 

superficial possui papel importante na interação das nanopartículas com os fosfolipídeos e as 

proteínas presentes nas membranas celulares. De fato, nanopartículas com carga positiva (119) 
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tendem a interagir mais fortemente e ser mais bioativas. Embora as SPIONs conjugadas com 

glicose-fosfato e glicerol-fosfato tenham apresentado potencial zeta negativo significativo, 

estas estão localizadas mais próximas da superfície enquanto nas conjugadas com tiron as 

cargas negativas estão na parte mais externa e, portanto, mais expostas, como no caso das cargas 

positivos das SPIONs conjugadas com pea e dopa. Esta diferença na distribuição dos grupos 

carregados pode influenciar significativamente no modo como as nanopartículas interagem e 

são internalizadas pelas células e tecidos. 

Os grupos sulfonato são bases muito fracas enquanto os grupos amina presentes no pea 

e dopa são relativamente forte e susceptíveis a reações ácido/base. Todavia, o potencial zeta 

dos mesmos tende a ser relativamente elevado na faixa de pH entre 4,5 e 8, particularmente 

próximo ao pH 7, as nanopartículas estão longe do ponto isoelétrico (pI) como mostrado na 

Tabela 2. Consequentemente, apresentam carga superficial de magnitude suficientemente alta 

para promover sua total dispersão em água. Entretanto, verifica-se que pequenas reduções no 

pH provocam o aumento dos Potenciais Zeta do SPION-pea e SPION-dopa, decorrentes do 

aumento da concentração relativas de aminas protonadas na superfície das nanopartículas. 

Analogamente, o aumento do pH parece promover uma maior desprotonação dos grupos 

sulfonato do tiron, tornando o potencial zeta da SPION-tiron mais negativa. Todavia, deve-se 

lembrar que em pH 7 provavelmente todos os grupos sulfonatos já estão desprotonados, 

podendo-se ter contribuição majoritária de processos similares envolvendo a superfície das 

SPIONs. 

A dopamina (Figura 28) é uma biomolécula liberada pelo cérebro responsável por 

diversas funções motoras e psicológicas. O grupo catecol tende a se ligar fortemente à superfície 

das nanopartículas, formando uma camada protetora de aminas como mostrado na Figura 

29A). Ao mesmo tempo, fornece uma alta estabilidade coloidal em meios polares, uma vez o 

ácido conjugado de seu grupo amina possui pKa acima de 9 (109). 
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Tabela 2. Resumo dos valores de diâmetro hidrodinâmico e potencial zeta, das nanopartículas estabilizadas 

pelos ligantes pea, dopa e tiron, resultando nas partículas SPION-pea, SPION-dopa e SPION-tiron, 
respectivamente. 

Amostra DLS Zeta 

SPION-pea 8,21 ± 2,11 (pH 7) 
27,6 ± 4,9 (pH 4,5) 

14,0 ± 2,9 (pH 7) 

SPION-dopa 10,21 ± 2,87 (pH 7) 
33,4 ± 7,9 (pH 4) 

31,4 ± 4,6 (pH 7) 

SPION-tiron 8,42 ± 1,23 (pH 7) 
-21,7 ± 14,3 (pH 7) 

-33,9 ± 6,6 (pH 8) 
 

A dopamina, também, pode ser utilizada na funcionalização de outras partículas, como 

nanopartícula de platina, óxido de titânio e nanodiamantes, uma vez que tende a se ligar 

fortemente às mesmas. Além disso, os grupos amina podem ser utilizados para a ligação de 

biomoléculas, por exemplo utilizando glutaraldeído como agente conector.(120) Assim, pode-

se ligar na superfície moléculas com funções complementares como moléculas complexantes, 

que possibilitam a ligação de cátions metálicos luminescentes ou radioativos (121,122). 

Macromoléculas como peptídeos, anticorpos, polissacarídeos, ou polímeros também podem ser 

enxertadas de modo a incorporar novas propriedades desejáveis além, de aumentar a 

estabilidade coloidal e o tempo de circulação das partícula.(75) 

  

Fosforiletanolamina, pea Dopamina, dopa 

Figura 28. Fórmulas estruturais dos reagentes utilizados nas reações de funcionalização de SPIONs A) 
Fosforiletanolamina e B) Dopamina, gerando nanopartículas catiônicas. 

 

A reação de troca de ligante foi realizada sob as mesmas condições descritas na 

Metodologia, e monitorada por espectroscopia infravermelho. Nos espectros de FT-IR (Figura 

30C), foram verificadas mudanças nas posições das bandas na faixa de 1400 a 1600 cm-1, 

referentes ao estiramento C-O e deformação angular O-H da dopamina. Também podem ser 
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visualizados no espectro da SPION-dopa, um modo em 1499 cm-1 referente ao estiramento 

C=H do anel(123), e o estiramento C-O do grupo fenólico, localizado em 1275cm-1e sofrendo 

deslocamento quando ligado à superfície da nanopartícula (124) , devido à ligação do grupo 

catecol à superfície da mesma(109). 

A fosfoeriltanolamina é uma biomolécula sintetizada no corpo humano, tendo como 

papel principal atuar como precursor da síntese de fosfolipídeos de membrana, sobretudo 

fosfatidilcolina (125). Ganhou grande impacto na mídia, nos últimos anos, devido ao fato de 

ser o componente ativo da “pílula do câncer”. Entretanto, ainda há resultados divergentes 

quanto ao seu potencial efeito como droga antitumoral, uma vez que alguns estudos apontam 

sua citotoxicidade frente a linhagens tumorais de câncer de mama, e seletividade em 

comparação a seus análogos não-invasivos (126), além de apresentar efeito antiproliferativo, e 

promover a regressão de tumor e o aumento da sobrevida de ratos com melanoma (125) Por 

outro lado, estudos recentes com mais de 200 pacientes também indicaram que a 

fosforiletanolamina não possui efeitos tóxicos para células sadias, mas também não induzia a 

regressão de tumores de forma eficiente para ser considerada uma droga eficaz. A pesquisa foi 

conduzida com dez grupos diferentes de tumores:  cabeça e pescoço, pulmão, mama, colo e 

reto, cervix, próstata, melanoma, pâncreas, estômago e fígado.(127) 
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Figura 29. A) Esquema mostrando estrutura da SPION funcionalizada com dopamina (SPION-dopa). B) Curva 

de distribuição de tamanho de partículas obtida por DLS de suspensão aquosa de SPION-dopa. 
 

DLS: 10,21 (±2,869) nm 
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Figura 30. Espectros de infravermelho do ligante glic livre e da SPION precursora, antes (SPION-NF) e após 

ligação de dopamina (SPION-dopa).  
 
 

 Apesar de não apresentar propriedades antitumorais significativas, a 

fosforiletanolamina possui estrutura molecular interessante podendo ser utilizado na construção 

de sistemas teranósticos, devido a presença do grupo terminal fortemente coordenante fosfato 

e de um grupo amina na outra extremidade (Figura 31A) apresentando propriedades ácido-

base e que pode ser usado para adicionar moléculas com propriedades complementares 

desejadas, por meio de reações de pós-funcionalização. De fato, ela já é comumente empregada 

em reações de modificação de macromoléculas (128), com a proposta de incluir grupos 

coordenantes com capacidade de ligação à superfície de nanopartículas, ou gerar sistemas 

híbridos contendo lipossomas que mimetizam a composição das membranas celulares.(11)  
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Figura 31. A) Esquema mostrando estrutura da SPION funcionalizada com fosforiletanolamina (SPION-pea).  

B) Curva de distribuição de tamanho de partículas obtida por DLS de suspensão aquosa de SPION-pea. C) 
Espectros de infravermelho do ligante pea livre e da SPION precursora, antes (SPION-NF) e após ligação de 

pea (SPION-pea).  
 
 
 SPION-pea já foi anteriormente preparada e estudado pelo nosso grupo, e sua 

atoxicidade foi amplamente confirmada por meio de ensaios ex vivo (90). Os principais 

resultados de caracterização da SPION-pea são apresentados na Figura 31. A curva DLS 

(Figura 31B) é similar aos obtidos para os SPIONs anteriores apresentando perfil monomodal 

A B 

C 

DLS: 8,21 (±2,11) nm 
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e tamanho médio de partículas de 7,0 nm. A distribuição de tamanhos é estreita (nanopartículas 

monodispersas, não apresentando indícios de aglomeração como esperado de nanopartículas de 

alta dispersabilidade. Seu espectro FT-IR (Figura 31) é significativamente diferente das da 

nanopartícula precursora e do ligante pea livre, mas apresenta modos vibracionais situados na 

faixa de 900 a 1100 cm-1, atribuídos às ligações P-O-C de fosfatos orgânicos(110,129,130), 

confirmando o sucesso da reação de funcionalização.   

O tiron (Figura 32) é uma molécula de baixa toxicidade, amplamente usada como forte 

quelante de cátions metálicos em casos de intoxicação em serem humanos(131). Entretanto, é 

pouco explorado para funcionalização de nanopartículas provavelmente devido a dificuldade 

em se controlar as reações de modo a gerar nanopartículas altamente hidrofílicas (132). Isso se 

deve ao fato de sua tendência de facilmente formar complexos solúveis, por exemplo, 

provocando a lixiviação dos íons ferro e a solubilização das SPIONs. 

 
Figura 32. Fórmula estrutural do tiron, ligante utilizado nas reações de funcionalização, gerando SPIONs 

aniônicas. 
 

Entretanto, uma vez adequadamente controladas as condições experimentais, tem 

potencial de aplicação na funcionalização pelo processo de troca de ligante das nanopartículas. 

(132,133) É uma molécula que gera elevada carga negativa diretamente apontada para a 

vizinhança, pois se liga a superfície das nanopartículas de magnetita pelo grupo catecol. 

O ligante tiron gera uma estabilidade à nanopartícula devido às suas duas cargas 

negativas (conforte esquematizado na Figura 33A), conferindo um potencial zeta em pH 7 em 

torno de -30 a -40 mV em pH 7. Em consequência, possui uma alta dispersabilidade em meio 
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aquoso (Figura 33B). Sua funcionalização é confirmada pela mudança dos modos vibracionais 

da nanopartícula de partida, SPION-NF, após a reação com o ligante aniônico (Figura 33C). 
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Figura 33. A) Esquema mostrando estrutura da SPION funcionalizada com tiron (SPION-tiron).  B) Curva de 
distribuição de tamanho de partículas obtida por DLS de suspensão aquosa de SPION-tiron. C) Espectros de 

infravermelho do ligante tiron livre e da SPION precursora, antes (SPION-NF) e após ligação de tiron (SPION-
tiron).  

 
 

4.2.3. Funcionalização das SPIONs com agentes de targeting 

O ácido fólico (Figura 34), também conhecida como vitamina B9, faz parte do grupo 

DLS: 8,42 (±12,26) nm 
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de nutrientes necessários adquiridos com a alimentação, e possui papel essencial em várias 

funções do organismo, na síntese de nucleotídeos (134), na divisão e no crescimento celular 

(65). No campo tecnológico ela é intensamente explorada como agente de targeting, conferindo 

maior seletividade ao material modificado com essa biomolécula, em relação às linhagens 

tumorais caracterizadas por super-expressarem receptores-folato em sua superfície.(135) 

Dentre suas principais vantagens nessa aplicação, destacam-se seu baixo preço, baixa 

toxicidade e baixa possibilidade de efeitos colaterais (136) aliada a diversidade de doenças que 

super-expressam receptores de folato tais como carcinomas de laringe, ovário, endometrial, 

colorretal, de mama, pulmão, renal e neuroendócrino.(137) Sua importância deve-se não 

somente ao efeito de vetorização, pois o ácido fólico também tende a intensificar a eficiência 

de internalização do material pelas células (138), através do mecanismo de endocitose mediada 

por receptor.(68,69) 

Devido ao papel fundamental da funcionalização quanto à resposta biológica 

desencadeada pela administração dos nanomateriais, a mesma abordagem pode ser utilizada 

para diversos tipos de nanopartículas, tais como de sílica (139), ouro (140,141), óxido de 

grafeno (142), e de óxido de ferro (143). No caso das SPIONs, o ácido fólico, contendo dois 

grupos funcionais ácido carboxílico e duas aminas, possibilita seu ancoramento direto através 

de ligações covalentes na superfície das nanopartículas; ou através da formação de ligações do 

tipo amida ou éster, quando a nanopartícula é revestida por grupos funcionais compatíveis para 

as reações de acoplamento. Nos tratamentos de tumores, concomitantemente, também são 

administradas drogas antitumorais como paclitaxel (69) e doxorrubicina (143,144). A principal 

desvantagem do ácido fólico é sua baixa solubilidade em meio aquoso. Entretanto, a ligação de 

ligantes co-funcionalizantes com maior afinidade por água na superfície da nanopartícula, além 

do folato, confere dispersibilidade adequada para sua administração intravenosa. 

 



    Resultados e discussão –                 Nanopartículas de óxido de ferro –  
    

 

112 

 
  

Ácido fólico, fol Biotina, biot 

Figura 34. Fórmula estrutural do ácido fólico e da biotina, utilizados nas reações de funcionalização dos 
SPIONs com vitaminas que atuam como agentes de targeting. 

 

A biotina (Figura 34), também conhecida como vitamina H, é um cofator de diversas 

enzimas carboxilases, participante no metabolismo de diversas moléculas como ácidos graxos, 

aminoácidos, glicose, e necessário à expressão gênica a nível transcricional (145). Considerado 

um promotor de crescimento celular(59), as células tumorais, caracterizadas por seu 

crescimento acelerado, necessitam de maiores quantidade de biotina para aumentar seu poder 

proliferativo, o que acarreta na sua super-expressão de receptores na membrana celular(59). A 

biotina também demonstra papel de targeting. São encontrados na literatura exemplos como 

dendrímeros conjugados à vitamina, que demonstraram maior grau de internalização em células 

do tipo Hela, quando comparados à seu análogo não-conjugado(59). Além desse efeito, devido 

à sua alta afinidade às proteínas streptavidina e/ou avidina, a biotina tem sido explorada como 

agente de targeting e pré-targeting, utilizando sistemas formados por duas partículas, onde uma 

é funcionalizada com biotina, e outra é funcionalizada com a proteína. Dessa forma, um dos 

sistemas se encarrega pelo targeting (através da presença de um anticorpo ou outra 

macromolécula que confira alta especificidade à célula-alvo), e outra consiste em um sistema 

carreador de um fármaco ou fluoróforos que permita imageamento do sistema(146). Já constam 

na literatura diversos protocolos, além de kits comerciais, de biotinilação de macromoléculas 

como polímeros(147), proteínas(148,149) ou anticorpos(150), ou de suas conjugações à 

avidina/streptavidina, o que torna essa via ainda mais fácil de ser explorada(148). A biotina, 

com seu grupo ácido carboxílico é facilmente ancorada na superfície de nanopartículas, através 
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da ligação direta ou participando de reações de pós-funcionalização, com sua conjugação 

através da formação de uma ligação amida.(151) 

As nanopartículas monofuncionalizadas SPION-fol (Figura 35) e SPION-biot 

características por DLS, Potencial Zeta, e espectroscopia vibracional no infravermelho. As 

bandas correspondentes ao estiramento C=O do folato (1700 cm-1) aparecem tanto no ligante 

puro quanto em SPION-fol (Figura 35C). A biotina também altera o espectro da SPION-NF 

(C), na faixa de 1400 a 1700 cm-1, devido aos modos vibracionais das ligações C-O e C=O, 

respectivamente. 

As medidas de DLS e Potencial Zeta de ambas as nanopartículas, com perfil monomodal 

mas tamanho médio de cerca de 100 nm (muito maior que das nanopartículas isoladas), 

claramente indicam a formação de agregados. A funcionalização com ácido fólico, que possui 

baixa solubilidade em água, leva nanopartículas conjugadas que tendem a se dispersar bem 

apenas em meio altamente ácido ou em dimetilsufóxido, solvente que solubiliza ácido fólico. 

Assim, em pH 7, a nanopartícula apresenta uma distribuição mais larga, em comparação às 

SPIONs totalmente dispersas (Figura 18). De fato, os valores de pKa dos grupos ácidos da 

molécula correspondem a 2,3 e 8,3(152), o que indica que apenas um  dos grupos carboxilato 

contribui para estabilização eletrostática da nanopartícula. 

A biotina também apresenta um caráter mais lipofílico, alterando o perfil do DLS e 

Potencial Zeta. A estabilidade de SPION-biot (representada na Figura 36A) é fraca, devido ao 

seu único grupamento carboxilato, que confere um potencial zeta em menor magnitude (vide 

Tabela 3), quando comparado às SPIONs estabilizadas por moléculas contendo fosfato. Dessa 

forma, dada a sua desprotonação em pH 7, a partícula mantém-se dispersa, mas não é suficiente 

para garantir sua total dispersão em maiores concentrações de SPION-biot. Dessa forma, o 

diâmetro hidrodinâmico – visualizado na Figura 36B, é maior do que SPION funcionalizada 

com poliois. 
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Tabela 3. Resultados de análise de tamanho e carga superficial de suspensões aquosas, em pH 7, de SPION-fol 
e SPION-biot por medidas de DLS e potencial zeta. 

Amostra DLS (nm) Potencial Zeta (mV) 

SPION-fol 88,50 ± 34,08 -20,5 ± 3,4 (pH 7) 

SPION-biot 54,99 ± 28,46 -18,5 ± 4,7 (pH 7) 
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Figura 35. A) Esquema mostrando estrutura da SPION funcionalizada com ácido fólico (SPION-fol). B) Curva 
de distribuição de tamanho de partículas obtida por DLS de suspensão aquosa de SPION-fol. C) Espectros de 
infravermelho do ligante ácido fólico livre e da SPION precursora, antes (SPION-NF) e após ligação de ácido 

fólico (SPION-fol).  
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Figura 36. A) Esquema mostrando estrutura da SPION funcionalizada com biotina (SPION-biot).  B) Curva de 

distribuição de tamanho de partículas obtida por DLS de suspensão aquosa de SPION-biot. C) Espectros de 
infravermelho do ligante biotina livre e da SPION precursora, antes (SPION-NF) e após ligação de biotina 

(SPION-biot).  
  
 Dessa forma, ambas, a SPION-fol e SPION-biot, não foram utilizadas nos experimentos 

in vitro, uma vez que as concentrações máximas alcançadas nas suspensões eram suficientes 

apenas para realizar sua caracterização por técnicas como DLS, mas não eram suficientemente 

altas para desencadear respostas biológicas significativas. Assim, se faz necessária a ligação de 

ligantes co-funcionalizantes hidrofílicos na superfície das nanopartículas para conferir maior 

DLS: 88,50 (±34,08) nm 
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afinidade por água. Dessa forma, o papel de cada ligante como agente teranóstico foi 

investigado apenas quando combinado com outros ligantes mais solúveis, através do 

desenvolvimento de nanopartículas multifuncionais. 

 
4.3. Desenvolvimento de nanopartículas com funcionalização mista 

As nanopartículas multifuncionalizadas podem ser desenvolvidas com diferentes 

proporções de ligantes em sua superfície, o que modula sua dispersabilidade em solvente polar 

ou apolar. A combinação de ligantes na superfície da nanopartícula foram desenvolvidas sob 

três propósitos: 

• Adição de grupos mais hidrofílicos que o ligante-alvo, permitindo a dispersabilidade da 

nanopartícula em meio mais polar. É exemplo a nanopartícula coberta com glicose e 

ibuprofeno (SPION-g1p-ibu). 

• Adição de agentes de targeting e antitumorais na superfície da mesma nanopartícula. 

Um exemplo é a nanopartícula coberta com glicose e ácido fólico (SPION-g1p-fol). 

• Adição de grupos que permitam reações de acoplamento, para ligação de outras 

moléculas-alvo que não possuam grupo coordenante. É o caso do acoplamento de 

diferentes proporções entre moléculas que confiram alta estabilidade à partícula (g1p 

ou glic), moléculas contendo os grupos funcionais carboxilato ou amino terminal, ou a 

biotina, que permite o acoplamento a outros sistemas conjugados com 

avidina/streptavidina. O exemplo destacado é a SPION-glic-pea. 

Ao longo do projeto, diversas formulações foram desenvolvidas. As combinações com 

maior potencialidade em aplicações na Medicina Teranóstica estão destacadas na Figura 37, e 

depositadas na patente.(153) 
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Figura 37. Diversas SPIONs bi e trifuncionalizadas, através de reações de funcionalização direta ou reações de 
pós-funcionalizações, desenvolvidas ao longo do projeto. 
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4.3.1. Funcionalização mista das SPIONs com fármacos 

O ibuprofeno (ácido 2-(4-Isobutilfenil) propiônico), popular fármaco utilizado como 

antipirético e analgésico em inflamações, em problemas momentâneos como uma dor de cabeça 

ou febre(154), ou doenças crônicas, como artrite. Administrado principalmente por via 

oral(154), possui um tempo de meia-vida muito baixo (cerca de duas horas), requerendo altas 

dosagens para surtir efeito. Embora possua um grupo funcional ácido carboxílico em sua 

estrutura – vide Figura 38, sua solubilidade em água é muito baixa (cerca de 300 µg.mL-1 em 

pH 7). Esse efeito é ainda mais proeminente em pH estomacal (sua solubilidade cai para 46 

µg.mL-1 em pH 1,5), levando à sua precipitação e reduzindo sua biodisponibilidade. As 

dosagens necessárias para garantir os efeitos desejados tornam-se maiores e associadas a seu 

uso prolongado, geram como consequência diversos efeitos colaterais, que acometem 

principalmente o trato gastrointestinal, como irritação e hemorragia, dor abdominal e úlceras. 

(155,156) 

Dessa forma, diversas pesquisas buscam uma nova abordagem de entrega desse 

fármaco, diminuindo as doses necessárias e prolongando seu tempo de ação. Dessa forma, as 

principais estratégias consistem no seu aprisionamento em compostos lamelares, mesoporosos, 

ou através de complexos de inclusão conjugados a nanopartículas. Uma outra forma é modificar 

sua estrutura covalentemente, aproveitando seu grupo ácido para imobilizá-lo em 

nanopartículas poliméricas(155), ou funcionalizadas com polímeros altamente hidrofílicos. 

Diversas linhas de pesquisa buscam alternativas para aumentar a solubilidade do 

ibuprofeno, aumentando sua biodisponibilidade. As estratégias variam desde alterações em sua 

precipitação ou adição de coadjuvantes na produção de pastilhas e comprimidos(154), 

facilitando sua solubilização e consequentemente, sua biodisponibilidade. Outras estratégias 

aproveitam a porção hidrofóbica da molécula para aprisiona-la em lamelas ou poros de 

nanomateriais. O ibuprofeno já foi conjugado em óxidos de ferro através do seu aprisionamento 
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entre cadeias poliméricas hidrofílicas(157,158), ou dentro de complexos de inclusão, presentes 

na cobertura da partícula(159). Outras pesquisas realizam modificações covalentes no 

ibuprofeno, conferindo-lhe solubilidade quando conjugado a partículas altamente 

hidrofílicas.(160) 

 

Figura 38. Fórmula estrutural do ibuprofeno, ibu. 
 

O ibuprofeno foi utilizado como modelo de fármaco hidrofóbico, para desenvolvimento 

de nanopartículas com funcionalização mista, capazes de serem dispersas em meio salino 

mesmo carregando moléculas apolares. Dessa forma, controlando-se a proporção de ligantes 

hidrofílicos e hidrofóbicos na superfície da nanopartícula, controla-se também sua 

dispersabilidade em meio polar. A Figura 39 indica o resultado da conjugação de ibu, associado 

à g1p, na funcionalização de SPIONs, esquematizadas na Figura 40A. Utilizando como base a 

mesma quantidade de nanopartícula, visualiza-se que a maior carga de ibu sobre a superfície da 

nanopartícula diminui a dispersabilidade em água. 

 

Figura 39.Variação da razão ibu:g1p conjugado à superfície da nanopartícula, e sua consequentemente 
alteração na dispersabilidade da SPION-g1p-ibu resultante. 
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Figura 40. A) Esquema mostrando estrutura da SPION funcionalizada com g1p e ibu (SPION-g1p-ibu).  B) 

Curva de distribuição de tamanho de partículas obtida por DLS de suspensão aquosa de SPION-g1p-ibu. C) 

Espectros de infravermelho da nanopartícula monofuncionalizada SPION-g1p, do espectro de ibu livre, e a 

nanopartícula multifuncionalizada resultante, SPION-g1p-ibu. 

DLS: 17,97 (±5,213) nm 
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A Figura 40B apresenta o DLS da partícula funcionalizada com g1p+ibu na proporção 

10:1, e seu espectro de infravermelho (Figura 40C), indicando a contribuição de ambos os 

ligantes para os modos vibracionais visualizados na partícula bifuncionalizada. 

 A série de nanopartículas SPION-g1p-ibu demonstra de forma visual como alterações 

na reação geram diferentes nas propriedades físico-químicas das nanopartículas 

multifuncionalizadas. Entretanto, sua aplicabilidade é limitada, pois poucas partículas 

encontram-se estáveis tal que permita seus estudos in vitro em função da concentração de 

ibuprofeno. Dessa forma, as mesmas funcionalizações foram realizadas, substituindo g1p por 

glic e gerando SPION-glic-ibu (representado pela Figura 42A). Dessa vez, o glicerol-fosfato 

demonstrou-se estável o suficiente para carregar maiores cargas de ibuprofeno. O resultado 

visual encontram-se na Figura 41 e não demonstra diferenças na estabilidade quanto à 

concentração de ibuprofeno na nanopartícula. A caracterização  por DLS e Potencial Zeta estão 

listados na Tabela 4 e na Figura 42B. Não foram verificadas alterações no diâmetro, ou no 

Potencial Zeta da partícula, alterando as diferentes razões entre os ligantes. Essa evidência não 

é surpreendente, uma vez que as duas moléculas, em pH 7, apresentam-se solúveis devido a 

seus grupos ácidos desprotonados. 

Tabela 4. Valores de diâmetro hidrodinâmico e potencial zeta para as SPIONs funcionalizadas com diferentes 
razões de glic e ibu, medidos em pH 7.  

Amostra DLS (nm) Zeta (mV) 

SPION-glic-ibu 5:1 10,25 ± 2,923 -26,4 ± 7,33 (pH 7) 

SPION-glic-ibu 10:1 12,00 ± 3,383 -23,7 ± 8,02 (pH 7) 

SPION-glic-ibu 25:1 12,51 ± 3,485 -31,8 ± 10,7 (pH 7) 

SPION-glic-ibu 50:1 10,71 ± 3,220 -21,3 ± 10,8 (pH 7) 

SPION-glic-ibu 100:1 10,81 ± 3,212 -27,3 ± 5,25 (pH 7) 

 

Na concentração estudada (cerca de 100 µg Fe.mL-1), todas as SPIONs, nas diferentes 

razões glic-ibu, demonstraram total dispersabilidade em pH 7, permitindo prosseguimento em 
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suas aplicações in vitro. Tais ensaios foram desenvolvidos em colaboração com a aluna de pós-

graduação Mariana Romano e as Dras. Cristina Bichels Hebeda e Mayara Klimuk, nas 

instalações do Laboratório de Toxicologia Experimental, da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da USP. 

 
 

Figura 41. Variação da razão glic-ibu conjugado à superfície da nanopartícula, e sua consequentemente 
alteração na dispersabilidade da SPION-glic-ibu resultante. 

 
 

Embora nenhum efeito seja pronunciado  no DLS e Potencial Zeta, o espectro de 

infravermelho das partículas funcionalizadas se difere na região de 900 -1300cm-1 (espectros 

na Figura 43), com o pronunciamento dos modos vibracionais correspondentes aos grupos 

fosfatos de glic. O espectro de  SPION-glic-ibu se torna mais semelhante ao espectro de SPION-

glic, à medida que acentua-se a concentração de glic na partícula.
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Figura 42. A) Esquema mostrando estrutura da SPION funcionalizada com glic e ibu (SPION-glic-ibu).  B) 
Curva de distribuição de tamanho de partículas obtida por DLS de suspensão aquosa de SPION-glic-ibu sob 

diferentes proporções dos ligantes. 
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Figura 43. Espectros de infravermelho das nanopartículas multifuncionalizadas SPION-glic-ibu, funcionalizada 
com diferentes proporções entre os ligantes. 

 

O metotrexato, ácido 2,4-diamino-N10-metil propilglutâmico, (Figura 44) é uma 

droga quimioterápica aprovada pelo FDA em 1998(161), utilizado no tratamento de doenças 

autoimunes(162) como artrite reumatóide e psoríase(163). Sua principal aplicação refere-se ao 

seu uso quimioterápico no tratamento de diversos tipos de câncer, como leucemia linfoblástica, 

osteossarcoma, tumores cerebrais, carcinoma de pulmão, etc.(164) Seu mecanismo de ação é 

semelhante ao ácido fólico dada as suas semelhanças estruturais entre as duas substâncias. O 

metotrexato inibe a enzima dihidrofolato redutase (DHFR), envolvida na síntese de DNA. O 
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metotrexato inibe a enzima dihidrofolato redutase na produção de terahidrofolato(161), que 

participa da síntese de ácidos nucleicos, atuando sobre o ácido fólico. O metotrexato se liga 

fortemente ao sítio de ligação da vitamina, inibindo a enzima, impedindo o crescimento e 

proliferação celular.(165) 

 
Figura 44. Fórmula estrutural do metotrexato. 

 
 

Na literatura encontram-se diversas abordagens que buscam reduzir os efeitos colaterais 

decorrentes da administração desse fármaco, e as principais estratégias consistem em relaciona-

los a agentes de delivery como lipossomos, proteínas e nanopartículas, e outros agentes de 

targeting, como biotina e ácido fólico(161). Dessa forma, o principal interesse foi associa-lo a 

outras biomoléculas em SPIONs, buscando aumentar sua internalização e, consequentemente, 

sua toxicidade específica sobre o tecido de interesse. 

Também é importante desenvolver análogos carregando ácido fólico, utilizados como 

controle atóxico para as nanopartículas funcionalizadas com metotrexato. Entretanto, como é 

visível comparando-se as fórmulas estruturais: o metotrexato possui uma substituição de uma 

hidroxila, por uma amina, e uma metilação em um de seus átomos de nitrogênio. As mudanças 

em sua estrutura acarretam em mudanças na polaridade global da molécula e na acidez de seus 

grupos ácidos (os pKas do metotrexato são 3,8 4,8 (162,166)), o que justifica sua solubilidade 

acentuada em água, em comparação ao ácido fólico. Dessa forma, sua conjugação à superfície 

das nanopartículas não altera em demasiado, a dispersabilidade da mesma. Assim, o principal 

desafio consistiu em estabilizar as nanopartículas com o ácido fólico. 
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4.3.2. Funcionalização mista das SPIONs com agentes de targeting 

Como discutido no Capítulo 4.3.1, moléculas pouco hidrofílicas como o ácido fólico 

podem ser conjugados a nanopartículas junto a poliois fosfatados, para garantir uma 

estabilidade da suspensão formada pelas SPIONs multifuncionalizadas. Inicialmente, a 

partícula foi bifuncionalizada com glicose-1-fosfato atuando como agente de dispersão, como 

esquematizado na Figura 45. Embora a distribuição de tamanho da partícula bifuncionalizada 

seja mais larga e situada em valores maiores do que os diâmetros visualizados em partítulas 

totalmente dispersas (Figura 45), a partícula ainda se apresenta estável e funcional para 

posteriores estudos. Como visualizado nos espectros vibracionais (Figura 46), as bandas 

correspondentes ao estiramento C=O do folato (1605 cm-1) são visualizados tanto na 

nanopartículas monofuncionalizada como aquela contendo também as moléculas de glicose. 

Nas nanopartículas multifuncionalizadas, entretanto, também é visível o estiramento P-O, em 

torno de 1000 cm-1. 
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Figura 45. A) Esquema mostrando estrutura da SPION funcionalizada com g1p e fol (SPION-g1p-fol).  B) 
Curva de distribuição de tamanho de partículas obtida por DLS de suspensão aquosa de SPION-g1p-ibu. 

DLS: 27,12 (±9,28) nm 
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Figura 46. Espectros de infravermelho da nanopartícula de partida SPION-NF, nanopartícula 

monofuncionalizada SPION-g1p e SPION-fol, em comparação à nanopartícula multifuncionalizada SPION-
g1p-fol. 

  

4.3.3. Funcionalização mista das SPIONs com agentes eletricamente carregados 

O estudo do papel de cada ligante carregado eletricamente no potencial zeta resultante 

da partícula foi variado, de forma a averiguar como a proporção entre os diferentes ligantes 

contribui para a estabilidade global da partícula. Através da bifuncionalização, é possível 

modular propriedades das nanopartículas, e um exemplo é seu ponto isoelétrico (pI): ajustar o 

pI da partícula, de forma a localiza-lo longe do pH de trabalho, garante estabilidade das 

nanopartículas dado o seu potencial zeta diferente de zero. 

Na literatura, encontram-se estudos de variação do pI da nanopartícula, através de 

variações da proporção dos ligantes presos à superfície pelo mesmo grupo funcional(167). 
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Como estudo da variação de cargas negativas e positivas, foi escolhida a bifuncionalização com 

o par glicerol-fosfato e fosforiletanolamina pois, embora os ligantes tiron e dopamina também 

confiram alta dispersabilidade à nanopartícula, a reação de funcionalização é mais difícil de 

controlar, pois são agentes complexantes mais fortes. Além disso, a dopamina tem sido 

questionada na literatura como ligante na nanopartícula dada a sua maior tendência a dissociar-

se em pH próximo de 7, tornando a sua superfície exposta e aumentando sua instabilidade.(145) 
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Figura 47. Espectros de infravermelho das nanopartículas multifuncionalizadas SPION-glic-pea, 
funcionalizadas com diferentes proporções entre os ligantes. 
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 As partículas bifuncionalizadas tiveram sua proporção glic:pea variado de 50:1 até 1:50 

(mol/mol). Os pares com proporção mais semelhante entre si, foram caracterizados via 

Espectroscopia Vibracional Figura 47 e, como analogamente aos outros sistemas 

bifuncionalizados, as principais diferenças entre os espectros são visualizados na região de 900 

a 1300cm-1, e a partícula apresenta seu fingerprint mais próximo ao do ligante que está presente 

de forma majoritária em sua superfície, seja glic ou pea. 

A influência da razão dos ligantes sobre o pI das nanopartículas foi analisado através do 

monitoramento do DLS e o potencial zeta em função do pH da suspensão. Suspensões com 

concentração próxima a 100 mg Fe.L-1 foram tituladas numa faixa de 3,5 a 9,5 2, utilizando 

como titulantes as soluções aquosas NaOH 0,01 mol.L-1 e HCl 0,01 mol.L-1
. As medidas de 

DLS e potencial zeta foram analisados em duplicata para cada nanomaterial, e as curvas foram 

iniciadas na condição de maior estabilidade coloidal da partícula, ou seja, aquelas com maiores 

concentrações de glic foram inicialmente dispersas em meio alcalino, e tituladas com ácido, e 

as partículas com maior teor de pea foram diluídas em meio ácido e tituladas com base. 

As Figuras 48 e 49 trazem as titulações em função do pH, das SPIONs-glic-pea (Figura 

48A) dispersas em água, com o acompanhamento simultâneo do espalhamento dinâmico de luz 

e potencial zeta.  As curvas, em sua totalidade, demonstram a possibilidade em manipular as 

propriedades da partícula, através da modulação das cargas em sua superfície, isto é, 

manipulando a proporção entre glic e pea que atuam na funcionalização da SPION. Uma 

nanopartícula 100% glic (Figura 48B) apresenta pI equivalente a 3,6 o que significa que, nessa 

condição, a carga superficial da partícula se anula, pois o principal grupo funcional que confere 

sua carga tipicamente negativa em pH próximo de 7, é neutralizada através da adição de ácido. 

Da mesma forma, nota-se um aumento do DLS quando se aproxima do pI, uma vez que é a 

carga superficial que gera o efeito estabilizante da nanopartícula e que a mantém totalmente 
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dispersa em suspensão. Quando a repulsão eletrostática entre as partículas é reduzida devido à 

sua neutralização, as nanopartículas agregam-se, na busca de maior estabilidade. 

Na condição em que se realiza o processo de funcionalização onde o ligante é 

exclusivamente pea (Figura 49K), ocorre uma inversão do comportamento: um ligante 

aniônico é substituído por um catiônico que, embora também se ligue à superfície pelos grupos 

fosfato, seu grupo amino-terminal é que define a estabilidade da nanopartícula em suspensão, 

através de efeitos eletrostáticos. Analogamente, a carga positiva garante a estabilidade das 

nanopartículas, logo a desprotonação do ácido conjugado da amina leva à sua agregação. 

Dessa forma, nos sistemas multifuncionalizados (Figuras 48-49 C-J), visualiza-se 

comportamentos intermediários, onde duas moléculas contribuem, de formas opostas, pela 

estabilização da partícula. Partindo de uma nanopartícula funcionalizada com glic e pea na 

proporção 50:1 (aproximadamente 98% de pea em relação à quantidade total de ligantes), o pI 

da partícula desloca-se para 4,0. O potencial zeta em meio neutro também é alterado: salta de -

38 (100%) para -30 mV, porque a quantidade de moléculas mais ácidas, são substituídas por 

grupos mais facilmente protonados. A medida que a concentração de pea aumenta, o potencial 

zeta e pI são ainda mais deslocados para maiores valores, pois a carga negativa que deve ser 

neutralizada para atingir essa condição, se apresenta em menor concentração. 

Na titulação da SPION-glic-pea com razão de ligantes 1:1 (Figura 49G), visualiza-se 

dois estágios de estabilização: no segundo estágio, a amostra apresenta um diâmetro 

hidrodinâmico acentuado, em comparação à sua condição inicial. Mas isso também é explicado 

pelo aumento da força iônica do meio durante a titulação. Quando o processo é realizado 

iniciando-se em meio básico e tendo o ácido clorídrico como titulante, o resultado visualizado 

é o oposto. Mesmo com os erros experimentais, ainda é possível visualizar as tendências na 

variação do DLS e Potencial Zeta, e discernir quanto às faixas na qual a partícula encontra-se 

estável. 
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Quando a proporção entre os ligantes é 1:1 (Figura 49G), o pI da partícula é 6,6 e 

impede que a mesma seja estável em água pura. Entretanto, esse fenômeno não impede que a 

mesma seja utilizada nos ensaios in vitro, pois um volume mínimo, em pH ajustado que 

favoreça sua redispersão, pode ser diluído no meio de cultura a ser incubado com as células. 

Após a diluição, não é visualizada ocorrência de precipitação da nanopartícula. A principal 

hipótese é de que as proteínas presentes no meio de cultura interagem com a superfície da nano, 

gerando uma corona que mantém sua dispersabilidade. Dessa forma, outras forças a mantém 

estável em suspensão. O que se deixa em aberto, como sugestão para trabalhos futuros, é 

verificar a influência da corona quanto ao potencial zeta da partícula. 
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Figura 48. A) Esquema mostrando estrutura da SPION funcionalizada com os ligantes glic e pea (SPION-glic-
pea. Variação do DLS e Potencial Zeta em função do pH, de suspensões de SPION-glic-pea, funcionalizadas 
com as seguintes proporções de ligantes: B) SPION-glic (monofuncionalizadas) C) SPION-glic-pea 50:1. D) 

SPION-glic-pea 25:1 
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Figura 49. Variação do DLS e Potencial Zeta em função do pH, de suspensões de SPION-glic-pea, 

funcionalizadas com as seguintes proporções de ligantes: E) SPION-glic-pea 10:1. F) SPION-glic-pea 5:1. G) 
SPION-glic-pea 1:1. H) SPION-glic-pea 1:5. I) SPION-glic-pea 1:10. J) SPION-glic-pea 1:25. K) SPION-glic-

pea 1:50. L) SPION-pea 
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 Embora a medida de DLS e Potencial Zeta de SPION-pea indicados no Capítulo 4.2.2. 

indicam que a mesma é totalmente dispersa em água, a adição consecutiva de ácido e base sobre 

a suspensão altera a força iônica do meio, indicando que, embora SPION-pea seja estável em 

pH 7, é pouco resistente em meios salinos ou tamponados, o que limita sua participação nos 

ensaios biológicos. A bifuncionalização, portanto, reforça seu papel como mantenedora da 

estabilidade das SPIONs, permitindo a conjugação de moléculas lipofílicas. 

 

4.3.4. Funcionalização mista das SPIONs com agentes de targeting e fármacos 

 A principal questão acerca dos processos de funcionalização direta de SPIONs, é 

estabelecer concentrações altas o suficiente para garantir uma eficiência terapêutica, dentro das 

concentrações de atoxicidade das nanopartículas de óxido de ferro. Dentre diversas questões, 

deve-se estabelecer qual(is) ligante(s), ou quais combinações deles, é (são) capaz(es) de 

estabilizar a maior concentração possível de fármacos que possuam menor caráter hidrofílico. 

Com o propósito de comparar sistemas contendo os agentes de targeting ácido fólico e 

biotina e o fármaco metotrexato, produzidos através de funcionalização direta e pós-

funcionalização, as primeiras partículas bifuncionais eram totalmente estabilizadas por pea. O 

intuito é estabelecer comparações entre sistemas de funcionalização direta ou pós-

funcionalização, onde ambos possuam a mesma concentração de moléculas que atuem como 

agente de dispersão. Dessa forma, a utilização de pea como agente de dispersão aproxima o 

sistema direto do pós-funcionalizado, que deve maximizar a concentração de grupos amina, e 

então possibilitar a ligação das vitaminas através de uma ligação amida. Entretanto, a 

concentração 50:1 (pea/mtx) já altera o estado de agregação das partículas, inviabilizando o 

estudo biológico com suspensões cujas concentrações sejam mais altas do que as utilizadas para 

leitura das medidas de DLS (cerca de 100-150 µg Fe.mL-1). Esses resultados serão 

profundamente discutidos no Capítulo 4.5.3. 
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Figura 50. Espectros de infravermelho da nanopartícula monofuncionalizada SPION-pea, em comparação à 

nanopartícula funcionalizada SPION-pea-mtx-biot. 
 
 

Dessa forma, as nanopartículas multifuncionais conjugadas a mtx, fol e biot, foram 

desenvolvidas com glic, pea, ou a mistura glic+pea, de modo a verificar qual dos agentes de 

dispersão intensifica o uptake de forma seletiva, aumentando a eficiência teranóstica, pois a 

nanopartícula não terá apenas afinidade pela célula-alvo, como também será mais incorporada 

pela mesma. Devido à baixa concentração das biomoléculas na superfície da nanopartícula, a 

caracterização físico-química das mesmas não indica diferenças significativas que indiquem 

diferenças nas reações de funcionalização: as nanopartículas estabilizadas por pea apresentam 

características de pea (Figura 50) e as nanopartículas estabilizadas por glic ou glic+pea 

apresentam os modos vibracionais correspondentes à glic (Figura 51). Logo, a otimização das 

propriedades da partícula em função de suas características físico-químicas, além do sistema 
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que garanta a melhor resposta celular, serão melhor visualizados pelos ensaios in vitro, 

discutindo no Capítulo 4.5. 
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Figura 51. Espectros de infravermelho nanopartículas funcionalizadas com glic e pea, o fármaco mtx e as 

vitaminas fol e biot. 
 
 
 

4.4. Quantidade de ligantes ancorados nas SPIONs 

A reprodutibilidade das reações de funcionalização de nanopartículas é uma questão de 

grande relevância e muitas vezes de difícil monitoramento, pois envolve a análise da quantidade 

de cada ligante conjugado às nanopartículas de diferentes lotes. Obviamente, tais análises são 
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fundamentais na otimização dos parâmetros das reações de funcionalização, de modo a 

assegurar total revestimento das nanopartículas, usando as menores quantidades possíveis de 

ligantes, na temperatura ideal, e os menores tempo.  

A análise da quantidade de ligantes nas partículas foi realizada por quatro técnicas 

distintas, considerando-se as SPIONs purificadas, obtidas após a reação de funcionalização, na 

forma de sólidos ou suspensões aquosas: 

• Microanálise: as quantidades de ligantes conjugados às nanopartículas podem ser 

determinadas a partir das percentagens de carbono, nitrogênio e hidrogênio 

considerando-se que esses elementos sejam oriundos apenas dos ligantes em questão. 

• Fluorescência de raio X: as quantidades de ligantes podem ser determinadas a partir das 

percentagens de elementos específicos, considerando-se que sejam oriundos 

exclusivamente dos ligantes conjugados as nanopartículas. 

• Análise térmica: as variações de massa, correspondentes à decomposição da parte 

orgânica, podem ser correlacionadas com as quantidades de ligantes nas nanopartículas. 

• Análise química: Elementos ou compostos podem ser analisados após abertura de 

amostra, através reações específicas das espécies em solução, por exemplo, gerando 

compostos coloridos que podem ser quantificados espectrofotometricamente no UVVis.  

 
A caracterização dos ligantes através de colorimetria não será abordada, mas 

experimentos preliminares demonstraram a potencialidade dos protocolos de quantificação de 

fosfato baseado na formação do azul de molibdênio (168,169), na análise de ligantes fosfatados. 

Métodos colorimétricos para quantificação de aminas, utilizando ninhidrina e 4-

nitrobenzaldeído(170), também se mostraram compatíveis com os resultados que serão 

apresentados pelas técnica de microanálise e de fluorescência de raio X. 

Nas técnicas de fluorescência de raio X, é importante verificar quais elementos estão 

presentes na amostra em análise ou em sua estrutura (fonte, porta-amostras, atmosfera), e 
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verificar se alguma emissão irá interferir na leitura dos elementos-alvo. Os principais elementos 

utilizados na análise de SPIONs, seja em suspensão aquosa ou incorporadas em células, são 

listados na Tabela 5, incluindo as principais bandas de emissão, ou seja os sinais mais prováveis 

de serem visualizadas em função da concentração de cada uma delas na amostra. 

Tabela 5. Principais transições de emissão de raios X dos elementos mais frequentemente encontrados nas 
análises de nanomateriais e materiais biológicos. 

A. Elementos recorrentes nas amostras 
(célula ou nanopartícula funcionalizada) 

 B. Padrões internos frequentes 

Z Elemento Kα 
(2→1) 

Kβ 
(3→1) 

Lα 
(3→2) 

Z Elemento Kα 
(2→1) 

Kβ 
(3→1) 

Lα 
(3→2) 

15 P 2,013 2,136 - 22 Ti 4,509 4,932 0,452 
16 S 2,308 2,464 - 23 V 4,950 5,428 0,511 
17 Cl 2,622 2,816 - 25 Mn 5,895 6,491 0,638 
19 K 3,313 3,590 - 28 Ni 7,473 8,265 0852 
20 Ca 3,691 4,013 0,341 31 Ga 9,243 10,265 1,098 
29 Cu 8,042 8,906 0,930 33 As 10,532 11,727 1,282 
30 Zn 8,632 9,572 1,012 34 Se 11,209 12,496 1,379 

    
  

C. Elementos oriundos de nanopartículas D. Elementos presentes na estrutura 
(porta-amostra, fonte ou atmosfera) 

Z Elemento Kα 
(2→1) 

Kβ 
(3→1) 

Lα 
(3→2) 

Z Elemento Kα 
(2→1) 

Kβ 
(3→1) 

Lα 
(3→2) 

26 Fe 6,400 7,058 0,705 14 Si 1,740 1,829 -- 
79 Au 68,199 77,978 9,714 18 Ar 2,957 3,191 -- 

 42 Mo 17,446 19,609 2,293 
  45 Rh 20,170 22,725 2,697 

 
O primeiro passo foi estimar o número máximo de ligantes que cada nanopartícula 

poderia ligar em sua superfície, considerando-se a formação de uma monocamada compacta de 

moléculas dispostas lado a lado. O valor obtido nos cálculos é uma estimativa relativamente 

grosseira pois a) considera que todas as partículas são idênticas; b) não considera o núcleo da 

partícula como um nanocristal com reatividade diferenciada dependendo da face exposta, mas 

utiliza o modelo de esfera perfeita, e c) desconsidera os interstícios naturalmente existentes 

entre as moléculas decorrentes de repulsão estérica e/ou eletrostática, da impossibilidade de 

empacotamento perfeito, ou presença de contra-íons ou outras moléculas. Os ligantes g1p, g6p 

e glic apresentam um grupo fosfato coordenante em comum, que foi considerado como uma 

estrutura polar quase-esférica com raio correspondente à distância de ligação P–O, ou seja de 

163 pm (171), de seção transversal A=0,0684 nm2. Sabendo-se que a área superficial de uma 
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nanopartícula de 5,6 nm de diâmetro é igual a 99 nm2, cada partícula pode ligar no máximo 

pouco mais de 1000 moléculas daqueles ligantes. O modelo de monocamada é o mais adequado 

para nanopartículas preparadas por funcionalização direta, logo os valores experimentais 

sempre devem ser menores que esse valor. 

Tabela 6. Resultados de análise elementar da SPION conjugada com g1p (SPION-g1p) 
Amostra % Carbono %Hidrogênio %Nitrogênio 

SPION-g1p 14,22 (±0,01) 3,28 (±0,02) 0,16 (±0,11) 

 

Na técnica de Análise Elementar, foram usados cerca de 5 mg da amostra seca sob vácuo 

e o resultado encontra-se na Tabela 6. Para quantificação da glicose 1-fosfato preso à superfície 

da nanopartícula, foi utilizado o teor de carbono (Mc=12,009 g.mol-1) correspondente a  14,22% 

(m/m). Considerando que todo o carbono da amostra é proveniente da g1p ligada à superfície, 

são 0,01184 mols de carbono, ou 0,00197 mol de g1p por grama de amostra. Pela técnica de 

microscopia eletrônica, a amostra consiste em nanopartículas de 5,6 nm formadas puramente 

por magnetita (Fe3O4, de densidade 5170 kg.m-3). Sendo a massa de 258,12  g.mol-1 do ligante 

(correspondente à massa da glicose-1-fosfato na forma aniônica), chega-se a 899 moléculas de 

g1p por nanopartícula. Os cálculos detalhados são apresentados nas eqs. ((7)-(12)), onde SPION 

refere-se à nanopartícula funcionalizada, e NP refere-se ao núcleo formado apenas por Fe3O4. 

0,1422	g	C
1	g	SPION

=
0,00197	𝑚𝑜𝑙	𝑔1𝑝

1	𝑔	𝑆𝑃𝐼𝑂𝑁
=
0,508	𝑔	𝑔1𝑝
1	𝑔	𝑆𝑃𝐼𝑂𝑁

 
 (7) 

𝑚f;g + 𝑚hi = 𝑚jik2h → 𝑚hi = 1𝑔 − 0,541	𝑔 = 0,492	𝑔	𝑁𝑃  (8) 

𝑚hi = 𝑉hi. 𝜌hi = 7,19.10o1p𝑚-. 5180	𝑘𝑔.𝑚o- = 3,726.10o;r𝑔/𝑁𝑃  (9) 

0,492	𝑔	𝑁𝑃
1	𝑔	𝑆𝑃𝐼𝑂𝑁

=
1,32.10;t𝑚𝑜𝑙	𝑁𝑃

1	𝑔	𝑆𝑃𝐼𝑂𝑁
=
2,19.10op𝑚𝑜𝑙	𝑁𝑃

1	𝑔	𝑆𝑃𝐼𝑂𝑁
 

 (10) 

𝑉hi =
4
3
𝜋𝑟- =

4
3
𝜋

5,6.10or

2

-

𝑚- = 7,19.10o1p𝑚-/𝑁𝑃 
 (11) 
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0,00197	𝑚𝑜𝑙	𝐺1𝑃
1	𝑔	𝑆𝑃𝐼𝑂𝑁

2,19.10op𝑚𝑜𝑙	𝑁𝑃
1	𝑔	𝑆𝑃𝐼𝑂𝑁

=
0,00197	𝑚𝑜𝑙	𝐺1𝑃
2,19.10op𝑚𝑜𝑙	𝑁𝑃

= 899	𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠	𝑔1𝑝/𝑁𝑃 

 (12) 

 

 O valor determinado por microanálise provavelmente é superestimado (cerca de 900 

moléculas/nanopartícula), pois considera-se que toda a carga orgânica decorrente da 

nanopartícula corresponda a moléculas de glicose-1-fosfato. Provavelmente, parte da 

funcionalização primária, composta por polímeros e carboxilatos oriundos da reação de síntese, 

se mantém na partícula. Na prática, esta confere um potencial zeta positivo à SPION-NF, que 

a mantém estável em suspensão aquosa. Assim, é fundamental realizar a quantificação de 

ligantes por outras técnicas, que utilizem características exclusivas dos ligantes propostos. 

 A curva TG da SPION-pea (vide Figura 52), obtida sob fluxo de N2, indica uma 

alteração no perfil de perda de massa após funcionalização da SPION-NF. De fato, nota-se que 

a contribuição de matéria orgânica à massa total da partícula aumenta após a reação de 

funcionalização, e o núcleo da nanopartícula permanece inalterado na faixa de temperatura 

correspondente à decomposição térmica de pea (200 a 580 oC), em atmosfera de N2. Logo, pelas 

perdas de massa, pode-se considerar que 25% da massa de SPION-pea corresponde ao ligante 

pea, e 53% ao núcleo de Fe3O4. Fazendo cálculos análogos da Análise Elementar, obtém-se o 

valor de 740 moléculas de pea por nanopartícula, número semelhante ao obtido para SPION-

g1p onde também não foi considerado a presença de moléculas de outra natureza na camada 

funcionalizante.  

A quantidade de pea também pode ser estimada por termogravimetria, mas as curvas de 

análise termogravimétrica de outras nanopartículas foram mais complexas. Aparentemente, os 

ligantes não foram totalmente eliminados mesmo a altas temperaturas (como é o caso de glic, 

cuja curva TG é mostrada na Figura 53), o que inviabiliza a determinação da quantidade de 

ligantes pelo método acima descrito.  
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Figura 52. Curvas TG da SPION antes da funcionalização (SPION-NF), do ligante livre (pea) e da SPION-pea, 

obtidas sob fluxo de N2, usando rampas de aquecimento compreendidas entre 2,5 e 5oC.min-1. 
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Figura 53. Curvas TG da SPION antes da funcionalização (SPION-NF), do ligante livre (glic) e da SPION-glic, 

obtidas sob fluxo de N2, usando rampas de aquecimento compreendidas entre 2,5 e 5oC.min-1. 
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Dessa forma, a técnica de fluorescência de Raios X demonstrou ser a mais seletiva e 

adequada para quantificação dos ligantes presentes nas partículas, pois pode-se usar elementos 

específicos presentes apenas nas moléculas dos ligantes.  Assim, tiron e biot são as únicas fontes 

de enxofre; e g1p, glic e g6p as únicas fontes de fósforo nas SPIONs conjugadas com essas 

moléculas. Primeiramente, o teor de fósforo foi obtido por Espectroscopia de Fluorescência de 

Raios X por Energia Dispersiva usando amostras preparadas em pastilhas de ácido bórico 

(formado por elementos invisíveis na técnica considerada), usando uma curva analítica 

preparada com pastilhas contendo quantidades crescentes em massa de hidroxiapatita (padrão 

escolhido para fósforo). Os espectros das amostras de calibração e a curva analítica resultante 

encontra-se disponível no Apêndice. A análise das amostras foi realizada exatamente nas 

mesmas condições experimentais usando dispersões em pastilhas de ácido bórico (vide Figura 

54).  
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Figura 54. Espectro de Fluorescência de Raio X de SPION-g1p em pastilha de ácido bórico. A banda em 6,4 
KeV corresponde a banda Ka do ferro presente no núcleo das nanopartículas.  
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Segundo o manual do equipamento, a penetração do feixe de Raio X é de, no máximo, 

30 µm, enquanto as pastilhas de ácido bórico possuíam cerca de 1 mm. Logo, a quantificação 

elementar através de pastilhas contendo uma quantidade conhecida de padrão é possível, pois 

pequenas variações na espessura da amostra não irão interferir no sinal da mesma. As medidas 

foram realizadas utilizando colimador de 10 mm sobre a pastilha, em atmosfera de ar e fonte 

de Ródio a 50 kV e 30 mA. Considerando-se uma pastilha preparada a partir de 178,34 mg de 

ácido bórico e 28,75 mg de nanopartículas funcionalizada, foi determinado que o sinal do 

fósforo de 0,1413 corresponde a 0,478% de fósforo (curva-padrão) ou 0,000155 mol de g1p. 

Tendo a massa de nanopartícula funcionalizada utilizada na preparação da amostra (29,75 mg), 

chega-se a 0,00107 mols de ligante por grama de SPION-g1p. Utilizando-se os mesmos 

cálculos de volume e a densidade do núcleo de magnetita, chega-se que temos 335 moléculas 

de g1p por nanopartícula, um valor significativamente menor que os determinados 

anteriormente por FTIR e TG, mas mais exato devido à maior seletividade da técnica de EDX 

em relação ao analito considerado. 

Nota-se na Figura 54 que o sinal de fósforo é relativamente baixo e próximo do limite 

de detecção do equipamento, podendo sofrer interferência significativa do ruído. Assim, foi 

realizado novo estudo por Espectroscopia de Fluorescência de Raio X por Reflexão Total 

(TXRF). Segundo o fabricante, o equipamento S2 PICOFOX é voltado especialmente para 

análise de quantidades traço de elementos, onde a exatidão das medidas é garantida pela adição 

de um padrão interno em quantidade equiparável ao do elemento a ser analisado. Como a 

medida é realizada a baixos ângulos, os resultados sofrem menor interferência da matriz e a 

sensibilidade é aumentada, melhorando a acurácia especialmente no caso dos elementos mais 

leves. Assim, o software do equipamento calcula a quantidade do elemento considerado 

baseado no sinal do padrão interno, que deve ser bem resolvido. No caso da SPION-g1p, o 
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resultado foi 43,027 g P.kg-1, ou 0,00139 mol de g1p por grama de amostra, que equivale a 

cerca de 490 moléculas por nanopartícula, que acreditamos ser o valor mais exato. 

De fato, é possível estimar a quantidade de glicerol-fosfato, glicose-1-fosfato e 

fosfoetanolamina conjugados às nanopartículas baseado nas quantidades relativas de fósforo e 

de ferro medidas por TXRF. A estratégia baseada nesta técnica se mostrou muito conveniente 

e rápida para a análise das nanopartículas e monitoramento das reações de funcionalização. Os 

resultados, apontam para cerca de 250 a 500 moléculas de ligante por nanopartícula, 

dependendo dos parâmetros utilizados na reação de funcionalização. 
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Figura 55. Espectros de fluorescência de Raio X por Reflexão Total das nanopartículas funcionalizadas com 
tiron, glicerol-fosfato e dopamina (SPION-tiron, SPION-glic e SPION-dopa, respectivamente), indicando os 

principais elementos pertencentes às nanopartículas funcionalizadas: Fe do núcleo da SPION, P da glic, e S do 
tiron (padrões internos empregados: Ga e Ni). 

 

Os espectros das suspensões de SPION, utilizadas no estudo da influência da carga 

superficial em função do uptake das nanopartículas por células Hela, são mostrados na Figura 

55. Desconsiderando os elementos decorrentes da instrumentação e dos padrões internos, 

percebe-se que o resultado é coerente com o esperado. A SPION-dopa não apresenta outro 

elemento além de ferro, enquanto S e Fe são encontrados na SPION-tiron, e P e Fe na SPION-
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glic. Os espectros foram normalizados pelo sinal do ferro, de modo a igualar a quantidade de 

nanopartículas envolvidas nas medidas, e comparar de forma semi-quantitativa a intensidade 

dos sinais dos demais elementos presentes. 
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Figura 56. Espectros de fluorescência de Raio X por Reflexão Total das nanopartículas funcionalizadas com 

biotina e dopamina (SPION-dopa, SPION-biot e SPION-dopa-biot), indicando os principais elementos 
pertencentes às nanopartículas funcionalizadas: Fe do núcleo da SPION e S da biot (padrões internos 

empregados: Ga, Ti e Ni) 
 

SPION-biot também pode ser analisada por TXRF. Por exemplo, comparando-se o 

espectro da partícula monofuncionalizadas com uma partícula mista formada por dopa e biot 

na proporção 1:1, percebe-se a diminuição do teor de enxofre na amostra (vide Figura 56). 

Alterações na linha base referem-se a mudanças nas características da amostra em função do 

modo de preparação. Como a SPION-biot era pouco dispersa em água, a amostra foi digerida 

com HCl para quantificação de ferro e do enxofre, assim justificando o intenso sinal do cloro 

em 2,6 KeV. Por outro lado, as amostras de SPION-biot-dopa e SPION-dopa foram misturadas 

diretamente com o padrão interno. A quantificação de biotina nesses sistemas foi possível dada 
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a sua alta concentração na partícula. Entretanto, nas partículas de alta dispersabilidade utilizada 

nos estudos biológicos a concentração teórica de enxofre se encontra abaixo do limite de 

quantificação desse elemento. O limite de quantificação do enxofre tende a ser maior que do 

fósforo, pois depende da deconvolução das bandas Lα do Mo e Kα do S sobrepostas, que 

dificulta a leitura direta dos resultados. 
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Figura 57. Espectros de fluorescência de Raio X por Reflexão Total das nanopartículas funcionalizadas com 
glic, pea, mtx, fol e biot, considerando nanopartículas mono e multifuncionalizadas, indicando os principais 
elementos pertencentes às nanopartículas: ferro (Fe) advindo do núcleo da SPION, fósforo (P) de glic e pea, 

enxofre (S) de biot (padrões internos empregados: Ga, Ti e Ni). 
 

 Pode-se notar pelos espectros TXRF normalizados pelo sinal de ferro (Figura 57), que 

a concentração dos agentes dispersantes é praticamente constante, independente da presença de 

outros agentes co-funcionalizantes. Também indica que o sinal do S da biotina é muito pequeno 

dificultando sua análise nas nanopartículas multifuncionalizadas. O ácido fólico, metotrexato, 

ibuprofeno e dopamina não possuem nenhum elemento “sonda”, impedindo sua detecção ou 
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quantificação. Dessa forma, os três ligantes terão sua presença avaliada exclusivamente pelos 

resultados dos ensaios biológicos in vitro e in vivo. 

4.5. Ensaios in vitro da interação nanopartícula/célula 

 
 

4.5.1. Protocolo colorimétrico de quantificação de Fe intracelular 

A estratégia escolhida para monitorar o grau de incorporação das SPIONs em células 

consistiu em desenvolver um procedimento simples, constituído em digerir culturas de células 

já incubadas com as nanopartículas, para liberar o conteúdo de ferro e torná-lo apto a complexar 

com um ligante que gere um composto colorido, e quantificar através da Espectroscopia 

Eletrônica UVVis. A determinação da quantidade de SPIONs incorporadas em células em 

estudos in vitro é considerada fundamental no sentido de avaliar o grau de 

seletividade/especificidade de incorporação de uma dada nanopartícula por uma determinada 

linhagem celular, constituindo uma importante informação para grande parte das aplicações 

biomédicas. Diversos fatores podem ser avaliados através desse simples monitoramento, tais 

como toxicidade e efeitos decorrentes das propriedades fundamentais da partícula, tais como 

carga, tamanho, e atividade das moléculas funcionalizantes, bem como o efeito da concentração 

de cada uma delas. 

A incorporação das SPIONs em células pode ser avaliada de forma qualitativa ou semi-

quantitativa por técnicas de microscopia (21,172–176), e análises histológicas através de 

marcação com Azul da Prússia (177,178). No entanto, poucos são os artigos sobre protocolos 

de quantificação, que geralmente são baseados em Espectrometria de Massas com Fonte de 

Plasma Indutivamente Acoplado (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, ICP-MS) 

(179), Espectrometria de Absorção Atômica (Atômica Absorption Spectrometry, AAS) (180), 

e técnicas explorando propriedades magnéticas (181,182). Entretanto, algumas técnicas são 

custosas e/ou, embora permitam a quantificação de ferro em concentrações abaixo de partes por 
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bilhão (179), envolvem a digestão de grandes volumes de amostra, ou seja, os ensaios 

necessitam de um grande número de células (183). 

Dentre as metodologias disponíveis para determinação de ferro em células, os métodos 

colorimétricos são os mais viáveis. Eles são baseados na utilização de ligantes capazes de 

formar complexos altamente coloridos com íons Fe2+ ou Fe3+. Estes métodos são menos caros, 

usam equipamentos comumente encontrados em laboratórios de química ou bioquímica como 

espectrofotômetros ou leitores de microplacas, e requerem um pequeno volume de amostra. 

Alguns protocolos, inclusive, já adaptaram agentes de quelação como a ferrozina (184,185), 

para a quantificação de ferro em SPIONs após a digestão das amostras (186,187). A 

quantificação de SPIONs in vitro também pode ser realizada após revelação com azul da 

Prússia, a qual envolve a reação do ferrocianeto de potássio com íons Fe3+, seguido de análise 

em 680 nm usando um espectrofotômetro ou até mesmo um microscópio, no caso de análises 

histológicas. No entanto, alguns desses métodos não são sensíveis o suficiente para se 

determinar as pequenas concentrações de ferro decorrentes da internalização de uma fração de 

SPIONs adicionadas no meio de cultura para incubação. Os resultados encontrados indicam 

que os métodos para análise de ferro devem ser utilizados com cautela, principalmente em 

amostras contendo SPIONs, pois as quantidades podem estar subestimadas (188). Ademais, os 

kits comerciais para quantificação de ferro em amostras biológicas não apresentam 

sensibilidade suficiente para medir as baixas concentrações de ferro nessas condições. Assim, 

foi desenvolvido um protocolo de análise colorimétrico com o objetivo de converter todo o 

ferro da amostra biológica em íons livres, no pH e estado de oxidação adequado para garantir 

sua total quantificação através da formação do complexo colorido desejado, garantindo assim 

a confiabilidade do método. Os experimentos para desenvolvimento de um kit de quantificação 

de ferro intracelular, bem como os estudos de uptake de SPIONs foram realizados nas 

instalações do Laboratório de Processos Fotoinduzidos e Interfaces (LPFI-IQUSP). 
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A bipy é um ligante bastante conhecido para ferro(II), que forma o complexo catiônico 

[Fe(bpy)3]2+ que exibe uma intensa banda de absorção MLCT em 520 nm, a qual pode ser 

utilizada para a determinação da quantidade de ferro. Este ligante N-heterocíclico tem sido 

utilizado para a quantificação de ferro em água, alimentos (189), fungicidas (190), plasma e 

soro sanguíneo (191). Outros complexantes poderiam ser empregados para esse intuito, mas a 

bipy foi selecionada por ser um reagente de baixo preço, e gerar um complexo com Fe2+ estável, 

altamente colorido e solúvel em água, que ainda não foi explorado em kits comerciais para 

determinação de ferro, bem como em métodos para determinação de SPIONs incorporadas em 

células.  

Para liberação do ferro nas amostras biológicas, foi escolhido Triton X-100 como agente 

de lise celular, e ácido cítrico como agente de digestão. Uma concentração muito alta seria 

necessária caso apenas ácido cítrico fosse utilizado na digestão das células, acarretando um 

aumento indesejável da força iônica, que poderia levar à precipitação de sais e atrapalhar a 

medida espectrofotométrica. Assim, optou-se por utilizar uma baixa concentração de ácido 

cítrico e controlar o tempo de digestão. Essa decisão foi tomada após testes exploratórios, e 

também com base na literatura, onde encontra-se exemplos de digestão utilizando apenas ácido 

cítrico, ou combinação de ácidos e agentes de lise celular em experimentos de quantificação 

colorimétrica (192,193). Após a digestão, a suspensão foi tratada com ácido ascórbico, para 

converter o ferro(III) em ferro(II), que é complexado pelo ligante 2,2’-bipiridina gerando um 

complexo laranja-avermelhado, solúvel em água e com absorção máxima em 520 nm, que não 

resiste a pHs extremos. Portanto, o pH do meio foi previamente ajustado com uma solução de 

hidróxido de sódio para maximizar a formação do complexo. Dessa forma, foram destacados 

quatro parâmetros para otimização e geração de um protocolo de quantificação de ferro, versátil 

e confiável: a) concentração de ácido cítrico e b) de ácido ascórbico, c) tempo de digestão a 

quente, e d) pH final da solução. 
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Para verificação das condições em que a formação de complexo era máxima e se este 

valor é real, todas as amostras da investigação foram analisadas, também, por TXRF. A técnica 

mede o ferro total pois baseia-se em uma característica atômica, ou seja, independente da 

concentração dos componentes utilizados na transformação da amostra, e forma na qual se 

encontra o ferro (ferro livre, complexado, ou preso na nanopartícula, com número de oxidação 

0, 2+ ou 3+), a leitura informada corresponde à concentração inicial de ferro adicionada ao 

lisado. 

Como a primeira etapa possuiu um caráter investigativo, as células não foram 

incubadas: preparou-se uma mistura de células (considerou-se uma população aproximada de 

2x105 células) e uma quantidade conhecida de nanopartículas (quantificado pela técnica de 

TXRF, com concentração equivalente a 5,8 µg Fe no volume total de lisado). A mistura foi 

tratada através de um estudo univariado de cada um dos parâmetros: as condições estudadas 

estão descritas na Figura 58. Para cada parâmetro variado, os outros parâmetros foram fixados, 

considerando que, com exceção do pH, não havia uma faixa ótima de trabalho em cada 

parâmetro: Neste caso, o objetivo era apenas descobrir as concentrações mínimas necessárias 

de cada reagente, e trabalhar em regiões seguras, sem a necessidade de excessos exacerbados 

de ácido cítrico, ácido ascórbico ou períodos de digestão. A quantificação de ferro foi realizada 

através da confecção de uma curva de calibração, utilizando sulfato ferroso amoniacal, como 

padrão primário de ferro, e o lisado de células. Para minimizar efeitos de matriz, a solução foi 

preparada com lisado de células que foi submetido às mesmas condições de abertura de amostra, 

com exceção da adição de SPION. Exemplos de curva-padrão são mostrados no Apêndice. 
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Tabela 7. Condições adotadas na investigação do efeito de cada um dos parâmetros sobre a quantificação de 
ferro em uma mistura de lisado de células Hela e SPION-NF. 

Exp. Parâmetro 
estudado 

Condições adotadas 

Ácido cítrico 
(mol.L-1) 

Tempo de 
digestão (h) 

Ácido ascórbico 
(mmol.L-1) pH 

A Ácido cítrico 0 a 1 12 15 4,5 

B Tempo de digestão 200 0 a 12 15 4,5 

C Ácido ascórbico 200 12 0 a 22  4,5 

D pH 200 12 15 1 a 13 

 

Os resultados da otimização da condição estão mostrados na Figura 58, onde os pontos 

em preto representam os resultados obtidos pelo método colorimétrico, enquanto os pontos em 

rosa correspondem à quantificação de ferro pela técnica de TXRF. Ambas as análises foram 

realizadas em quadruplicatas de cada amostra. Observou-se que a quantidade de ferro medida 

colorimetricamente aumenta rapidamente com o aumento da concentração de ácido cítrico até 

cerca de 100 mmol.L-1 (Figura 58A), e permanece constante até a última condição analisada 

(1,0 mol.L-1). Os resultados de TXRF foram consistentes, mas um pouco menores que os 

resultados colorimétricos (5,8 comparado a 6,2 µg de Fe), e permaneceram constantes em toda 

a faixa de trabalho. Assim, a concentração de 200 mM de ácido cítrico foi considerada adequada 

para garantir a completa digestão das SPIONs e a determinação colorimétrica acurada de ferro 

nas células. 

O tempo de digestão foi variado na faixa de 1 a 12 horas, conforme os dados 

apresentados na Figura 58B. Observou-se que pelo menos 10 horas são requeridas para garantir 

a completa digestão das células e resultados mais reprodutíveis e confiáveis, minimizando os 

erros. Dessa forma, o protocolo adotou o tempo de digestão mínimo de 12 horas, para assegurar 

a completa abertura das amostras. 
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Figura 58. Influência (a) da concentração de ácido cítrico, (b) do período de digestão, (c) da concentração de 
ácido ascórbico e (d) do pH na determinação da quantidade de ferro em uma mistura de lisado e SPIONs-NF, 

pelos métodos colorimétrico (pontos e linha roxa escura) e TXRF (pontos e linhas rosa).  
  

O efeito da concentração de ácido ascórbico foi analisada detalhadamente, uma vez que 

em nossa atmosfera oxidante, o Fe(II) tende a ser convertido rapidamente em Fe(III) pelo 

oxigênio do ar. Na própria nanopartícula, estão presentes cátions em ambos os estados de 

oxidação (194). Diversos ligantes formam complexos estáveis apenas com o íon ferro no estado 

de oxidação 2+, como ferrozina, fenantrolina, bipiridina, e terpiridina, dentre os ligantes N-

heterocíclicos. Portanto, para gerar complexos altamente coloridos, é necessário garantir que 

todo o ferro esteja presente como Fe(II), assegurando a formação quantitativa do complexo 

desejado. Dessa forma, foi escolhido o ácido ascórbico como agente redutor, pois é um reagente 

barato, biocompatível e altamente solúvel em meio aquoso. Pela análise dos resultados 
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auferidos (Figura 58C), concluiu-se que a concentração ótima de ácido ascórbico deve ser 

superior a 0,2 mmol.L-1. No protocolo foi adotado a concentração de 1,0 mmol.L-1 deste agente 

redutor, para garantir a presença apenas do íon ferro(II) em solução.  

O último fator relevante que influencia a formação de complexos de ferro é o pH da 

solução (Figura 58D). O resultado do estudo do efeito  do pH da solução sobre a formação do 

complexo [Fe(bpy)3]2+ indicou uma ampla faixa de trabalho (de pH 2,0 a 7,0). Condições 

extremamente ácidas dificultam a formação do complexo devido à protonação da bipiridina. 

Por outro lado, condições básicas favorecem o deslocamento do equilíbrio de forma a promover 

a precipitação de hidróxidos. Logo, o pH de todas as amostras foi ajustado para 4,5, usando 

uma solução de hidróxido de sódio 10 mol.L-1.  

A quantidade de ferro determinada pelo método colorimétrico desenvolvido e por TXRF 

estão de acordo com a quantidade de ferro inicialmente adicionada ao lisado (5,8 µg). Essa 

concentração foi também confirmada por medidas de TXRF e ICP. Apesar da alta 

reprodutibilidade e baixo desvio das medidas, a quantidade de ferro determinada pelo método 

colorimétrico foi sempre levemente maior do que o esperado. Alguns autores (195) apontam 

que tal fato pode ser atribuído a alguns componentes do lisado de células, que tendem a 

aumentar a absorbância e consequentemente provocam um erro das medidas para maiores 

quantidades. 

Com todos os parâmetros bem desenvolvidos, um protocolo universal para 

quantificação de ferro em sistemas biológicos, inclusive oriundo de nanopartículas, pôde ser 

desenhado. O procedimento geral encontra-se esquematizado na Figura 59. Sucintamente, após 

incubação das células (2,0x105 células aderidas) com SPIONs, as soluções de incubação são 

removidas, seguida por lavagem com tampão PBS. As células são lisadas com uma solução 

0,01% de Triton X-100, e uma alíquota de cada lisado é usada para a determinação da 

quantidade de proteína em cada poço da placa. Essa etapa é necessária para a normalização da 
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quantidade de ferro pela quantidade de células presentes em cada experimento. Ao restante de 

cada amostra, adiciona-se ácido cítrico, e submete-se ao aquecimento a 70 oC por 12 horas. 

Após a digestão, todo o ferro em solução foi convertido a ferro(II) através da adição de ácido 

ascórbico, sendo o ácido remanescente neutralizado com adição de base. Finalmente, uma 

alíquota de cada amostra é transferida para uma placa de 96 poços, misturada a uma solução 

contendo o ligante 2,2-bipiridina, e a quantidade de ferro total determinada 

espectrofotometricamente pela absorbância do complexo [Fe(bpy)3]2+ em 520 nm. 

 

Figura 59. Esquema mostrando as principais etapas do protocolo otimizado para determinação colorimétrica 
de SPIONs incorporadas em células.  

 

O protocolo otimizado aqui descrito acarretou no desenvolvimento de um kit formado 

por um agente de lise celular, um reagente de digestão da amostra (para solubilização das 

nanopartículas), um agente de adequação do pH, um complexante seletivo a ferro, e um agente 

redutor para adequar o estado de oxidação do ferro à forma na qual ele pode ser complexado. 

O protocolo está descrito na forma de um pedido de patente (196) e de um artigo (197). A 

Figura 60 ilustra todos os componentes do kit desenvolvido. 
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Figura 60.  Ilustração do kit desenvolvido para quantificação de ferro intracelular 
 

O limite de branco e o limite de detecção, determinados de acordo com a diretriz EP17 

(Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantitation, publicado pela 

Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI) (198) foram, respectivamente, 0,076 e 

0,143 µg Fe.mL-1 (com intervalo de confiança de 95%), ou 1,36 e 2,55 µmol.L-1. Estes 

resultados estão de acordo com outros métodos colorimétricos de ferro em amostras biológicas 

(199). Um limite de detecção de 0,081 pg Fe/célula foi reportado anteriormente na literatura 

(200,201) utilizando um procedimento similar que emprega ácido cítrico, ácido ascórbico e 

ácido dissulfônico de batofenantrolina como ligante cromogênico. Considerando um número 

de cerca de 200.000 células e um volume de 640 µL (condições empregadas no método 

colorimétrico desenvolvido neste projeto), o limite de detecção relatado pelos autores seria de 

1,0 x10-6 mol.L-1 sendo, portanto, semelhante ao alcançado pelo nosso método. 

Verifica-se, nas quatro seções de estudo (Figura 58), que as concentrações de ferro 

determinadas por TXRF permanece aproximadamente constante, demonstrando ser 

independente dos parâmetros experimentais. A técnica, baseada na formação de filmes finos e 

leitura da fluorescência de raio X em baixos ângulos, minimiza efeitos de matriz e garante a 

reprodutibilidade da medida, mesmo na análise de traços em amostras complexas. Dessa forma, 

a técnica de TXRF está se tornando a técnica preferida para análise elementar em matrizes 

complexas ou concentrações traços, particularmente quando a quantidade de amostra é restrita, 
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como é normalmente o caso de amostras biológicas. Já são encontrados na literatura exemplos 

de quantificação de elementos metálicos no sangue ou soro sanguíneo (202–204), células 

(205,206), tecidos (207), e órgãos (208). A TXRF é também uma técnica mais conveniente para 

determinar ferro em suspensões de SPIONs e em amostras biológicas por duas razões 

principais. Primeiro, este método não requer a digestão prévia das amostras, em contraste, por 

exemplo, com o ICP (193); e volumes muito pequenos de amostra são requeridos para análise 

(183), uma vez que a leitura é feita em filmes preparados através da secagem de apenas algumas 

gotas. No presente trabalho, somente 40 µL de amostra foram utilizados para preparo de cada 

mistura com padrão interno para ser analisada, indicando que um número relativamente 

pequeno de células é necessário para ensaios por TXRF. 

O limite de detecção para as análises por TXRF também foi calculado para propósitos 

de comparação. O manual do equipamento sugere que o limite de detecção teórico 

recomendado para comparar diferentes técnicas de medidas deve ser estimado pela razão da 

área relativa do pico do elemento e a menor área no espectro referente a linha base (background, 

mais detalhes encontram-se no Apêndice). Um elemento é detectável se a área do seu pico for 

três vezes maior que a contagem estatística do background. O resultado médio dos cálculos 

aplicados a 60 espectros de emissão foi 0,01 µg Fe.mL-1. Esse valor se refere a uma estimativa 

mínima teórica e é frequentemente usada em técnicas baseadas em fluorescência de raios X, 

tendo-se em vista que as medidas são dependentes de vários parâmetros facilmente moduláveis 

como o tempo de aquisição e a potência do feixe incidente (209). Além disso, não é possível 

determinar o limite de branco e limite de detecção utilizando células não tratadas como matriz, 

pois a TXRF é sensível o suficiente para medir as quantidades de ferro normalmente 

encontradas nas mesmas. Dessa forma, não há uma matriz sem ferro que permita essa 

determinação. 
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E, de fato, a robustez da técnica de fluorescência de raio X foi verificada, com o intuito 

de assegurar a confiabilidade dos dados obtidos e validação do método colorimétrico. Portanto, 

outras condições de tratamento de células foram analisadas por TXRF. Nessa investigação, 

cerca de 1 x 106 células foram lavadas 2 vezes com 1,5 mL de PBS, e digeridas com 200 µL de 

um agente de lise (SDS 25 mmol.L-1, HCl 0,3 mol.L-1 ou ácido cítrico 0,3 mol.L-1). Transferiu-

se quatro alíquotas de cada um dos lisados, que foram misturadas aos padrões de ICP Ga e Ni 

100 µg.L-1 e 10 µLgL-1, respectivamente. Cada uma das replicatas foi transferida para quatro 

porta-amostras diferentes, gerando quatro leituras de TXRF por replicata. Os resultados obtidos 

estão indicados na Figura 61, onde as barras em lilás correspondem à média das quatro leituras 

para cada replicata, e a média global de todas as medidas realizadas para cada agente de digestão 

corresponde às barras em cinza. O resultado demonstra que todas as medidas realizadas são 

concordantes entre si. A secagem de filmes finos de lisado em altas concentrações de 

surfactantes ou ácidos geram filmes com diferentes características. O uso de surfactantes leva 

à necessidade de altas temperaturas para secagem das gotas e formação de filmes, enquanto o 

uso de concentrações muito altas de ácido, acarreta precipitação de cristalitos de sais no filme. 

Essas mudanças nas características da amostra seca levam a flutuações da linha base, que 

podem aumentar o erro da análise. Entretanto, as flutuações, maiores ou menores, não 

impediram que todas as condições de análise levassem aos mesmos valores de ferro total, 

demonstrando que o próprio branco da amostra do método colorimétrico gera sinal suficiente 

por TXRF para permitir a análise qualitativa e quantitativa do elemento presente naturalmente 

nas células. 
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Figura 61. Quantificação de ferro naturalmente presente nas células após digestão com diferentes agentes de 
lise. 

 

Os resultados acima demonstram que, mesmo em condições de baixo grau de 

internalização, a técnica de TXRF pode ser usada para validação dos resultados da técnica 

colorimétrica sob condições diversas de preparação de amostras. Dessa forma, o método 

colorimétrico está em fase de ampliação, objetivando sua aplicação como técnica de 

monitoramento da biodistribuição de SPIONs em modelos ex vivo.  Neste sentido, a técnica de 

TXRF está sendo atualmente empregada para validação de novos protocolos de digestão de 

tecidos e órgãos de modo a adequá-los ao método colorimétrico proposto para análise de 

amostras geradas em ensaios in vitro. 

Após delineadas as melhores condições de quantificação colorimétrica de ferro, o 

protocolo delineado foi testado em um ensaio in vitro. O problema inicial proposto consistiu 

em apresentar as diferenças na eficiência de internalização de SPIONs com três 

funcionalizações diferentes: SPION não funcionalizada (SPION-NF), e conjugadas com o-

fosforiletanolamina (SPION-pea) e o-fosforiletanolamina e ácido fólico na proporção molar 
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50:1 (SPION-pea/fol).  As curvas de distribuição de tamanho hidrodinâmico obtidos por DLS 

são mostradas na Figura 62.. Todas apresentam perfil típico de uma distribuição monomodal 

apesar do ácido fólico diminuir a estabilidade coloidal da SPION-pea/fol da nanopartícula.  

Outro efeito interessante é que apesar do diâmetro do núcleo ser o mesmo em todos os materiais, 

e ter uma camada protetora muito parecida com SPION-pea, o diâmetro hidrodinâmico é 

significativamente maior demonstrando o efeito da presença de uma pequena quantidade de 

ácido fólico ligado a superfície.  
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Figura 62. Curvas de distribuição de tamanho da população de SPION-NF (linha azul), SPION-pea (roxa), e 

SPION-pea/fol (linha rosa) dispersas em água em função do diâmetro hidrodinâmico. 
 

Com o intuito de estudar o efeito das moléculas funcionalizantes sobre a eficiência de 

incorporação celular, as três SPIONs foram incubadas com células da linhagem Hela durante 

24 horas, nas mesmas condições experimentais exceto pelo tipo de nanopartícula, monitorando-

se o resultado por microscopia confocal de campo escuro (vide Figura 63). Como pode ser 

observado, a densidade de nanopartículas (pontos brilhantes) dentro das células aumenta 

quando as SPION-NF (Figura 63B) são conjugadas com pea (Figura 63Erro! Fonte de 

referência não encontrada.C), e o efeito é ainda mais pronunciado quando conjugados com pea 

+ fol. (Figura 63D). Um aumento da eficiência de incorporação é esperado para SPION-pea, 

em virtude da carga superficial positiva conferida pelo ligante pea que acarreta maior interação 

da partícula com a membrana celular carregada negativamente(210). Assim, um efeito ainda 

maior era esperado para o SPION-pea-fol devido ao efeito direcionador adicional do ácido 

18,69 (±3,56) nm 
 
 
 
 

10,95 (±2,36) nm 
8,21 (±2,11) nm 
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fólico(211), de acordo com trabalhos anteriormente reportados na literatura. Foi confirmado 

pelas imagens de microscopia de campo escuro que a nanopartícula, de fato, está internalizada 

e presente no citoplasma ou dentro de organelas. 

 Entretanto, a imagem oferece apenas uma análise qualitativa ou semi-quantitativa do 

grau de incorporação de SPIONs, justificando o uso da técnica colorimétrica para gerar dados 

quantitativos, e mais discriminadores, das respostas biológicas que diferentes funcionalizações 

podem induzir. 

 
Figura 63. Imagens de microscopia confocal de campo escuro de células HeLa (A) antes, e após incubação, 

durante 24 horas, com 5,0 µg Fe/mL de (B) SPION-NF, (C) SPION-pea e (D) SPION-pea-fol. 
 

 O método colorimétrico desenvolvido e descrito na Figura 59 foi, então, aplicado na 

análise das células incubadas com as três SPIONs acima. Para efeitos de comparação, os 

espectros UVVis das soluções resultantes (das amostras e das soluções-padrão de ferro) foram 

comparados (vide Figura 64). Verifica-se que a absorbância em 520 nm segue uma tendência 

concordante com os resultados de microscopia confocal de campo escuro, claramente indicando 

um aumento da absorbância quando as células são incubadas com SPION-NF, SPION-pea e 

SPION-pea-fol. 
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Figura 64. A) Espectros de absorção das amostras obtidas pela adição de 0 a 3,8 µg de Fe de SPION-NF ao 

lisado de células HeLa. B) Espectros de absorção do complexo [Fe(bpy)3]2+ da amostra controle obtida 
incubando-se 2x105 células HeLa por poço na ausência de SPION (amostra controle), e de amostras preparadas 

após a incubação das células com 4,44 µg Fe/mL de SPION-NF, SPION-pea e SPION-pea-fol. 
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A Figura 64A apresenta a variação do espectro quando se adiciona quantidades 

crescentes de SPION-NF ao lisado de células, indicando relação proporcional entre a 

quantidade de ferro por amostra, e absorbância a 520 nm. De maneira análoga, uma curva de 

calibração foi confeccionada através da correlação da absorbância a 520 nm de diferentes 

soluções-padrão de sulfato ferroso amoniacal em lisado. Esses dados, apresentados no 

Apêndice, foram utilizados para determinar as quantidades de ferro oriundas das nanopartículas 

internalizada pelas células usando os valores de absorbância determinados a partir dos espectros 

mostrados na Figura 64A. A absorbância das amostras-controle (lisado de células não incubado 

com nanopartícula) foi subtraída de todas as amostras, e o valor final de ferro foi normalizado 

em função da massa de proteína. Dessa forma, as concentrações de ferro determinadas são 

proporcionais à quantidade de células presentes em cada amostra. Analogamente ao processo 

de validação, as amostras incubadas também tiveram a concentração de ferro determinada por 

TXRF, e normalizada pela massa de proteína. Os resultados (Figura 65) correspondentes ao 

grau de incorporação de nanopartículas, expressos em µg Fe/mg proteína, indicam que o 

método colorimétrico é sensível e funciona em uma ampla faixa de concentrações de ferro. 

Um detalhe surpreendente é que a simples adição de 6% (m/m) de ácido fólico como 

agente co-funcionalizante da nanopartícula, já acarreta em um aumento de duas vezes na 

eficiência de incorporação da SPION-pea/fol em comparação a SPION-pea, e de cerca de dez 

vezes em comparação a SPION-NF.  

Os resultados obtidos pelo método colorimétrico e por TXRF foram similares, 

apresentando somente pequenas diferenças. Os resultados apresentados são a média de pelo 

menos três experimentos independentes realizados em triplicata, e os baixos desvios padrão das 

medidas (menores que 5%) indicam que o protocolo proposto é reprodutível, mesmo 

considerando a complexidade associada a análise de amostras biológicas.  
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Figura 65. Quantidade de ferro incorporada por 2,0x105 células HeLa (por poço) incubadas durante 24 horas 
com 4,44, 8,88 e 14,8 µg/mL de SPION-NF, SPION-pea e SPION-pea/fol, determinada utilizando o protocolo 

colorimétrico proposto e por TXRF, utilizando exatamente as mesmas amostras. 
 

O ensaio de viabilidade celular, detalhado no Apêndice, consiste em monitorar as 

possíveis alterações no crescimento e proliferação celular decorrentes da administração do 

composto de interesse. Estes complementam os experimentos de uptake celular identificando 

se eventualmente a toxicidade de uma dada nanopartícula não interferiu no grau de 

incorporação das mesmas. A viabilidade celular é atestada em função de um referencial 100% 

viável (controle) constituído por células incubadas apenas com o meio de cultura. Essa relação 

é calculada com base na razão entre a absorbância a 550 nm da suspensão incubada com a 

amostra, e a absorbância do controle negativo. 

Os ensaios de viabilidade celular, indicados na Figura 66, foram conduzidos sob as 

mesmas condições aplicadas nos ensaios de uptake (concentração e tempo de incubação). 

Esperava-se que, dada a baixa toxicidade das nanopartículas e dos ligantes que as revestem, 
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não houvesse diferenças significativas na viabilidade. Esta expectativa foi confirmada pelos 

resultados dos experimentos de MTT que indicaram que, sob todas as condições de análise 

exploradas (tempo e concentração), a nanopartícula não funcionalizada, ou conjugada com pea 

ou pea+fol, não indicaram citotoxicidade significativa. Dessa forma, foi confirmado que apenas 

a funcionalização é uma variável relevante para justificar as diferenças nos graus de 

incorporação das SPIONs pelas células. 

SPION-NF SPION-pea SPION-pea/fol

 

 

Funcionalizações

 0 µg Fe/mL
 1,5 µg Fe/mL
 3,0 µg Fe/mL
 5,0 µg Fe/mL

Controle
0

20

40

60

80

100

120

 

Vi
ab

ilid
ad

e 
ce

lu
la

r (
%

)

 
Figura 66. A) Percentagem de células HeLa viáveis após incubação durante 24 horas, na ausência (controle, 

100%) e presença de 1,5, 3,0 e 5,0 µg Fe/mL de SPION-NF, SPION-pea e SPION-pea/fol.  
 
  



    Resultados e discussão –                 Nanopartículas de óxido de ferro –  
    

 

163 

 
4.5.1.1.Cinética de uptake de SPIONs monofuncionalizadas com ligantes catiônicos e 

aniônicos 

 
Com base nos resultados obtidos durante a otimização do método colorimétrico, buscou-

se aprofundar a compreensão dos mecanismos de uptake das nanopartículas em função da 

funcionalização, e compreender melhor o papel de cada ligante para esse efeito. Uma dos 

parâmetros explorados na literatura corresponde à carga superficial da partícula(118): a 

tendência geral observada é que nanopartículas catiônicas intensificam a internalização de 

nanopartículas. Entretanto, buscou-se entender se outros ligantes intensificam a comunicação 

nanopartícula-célula, influenciando positivamente no uptake através de outros mecanismos de 

internalização.  

A hipótese inicial é de que o tiron, com sua carga negativa exposta para o exterior, 

diminui a internalização de nanopartículas SPION-tiron. Por outro lado, a dopamina, que 

confere carga positiva, aumentaria o uptake de SPION-dopa. Como contraponto, foi incluído a 

SPION-glic pois, embora apresente potencial zeta negativo, esta carga é voltada para a 

partícula. E, dado a sua semelhança com açúcares, possivelmente pode ativar outras vias de 

endocitose, intensificando a incorporação. 

Para verificar se a diferença no grau de internalização é independente do tempo de 

incubação da nanopartícula na célula, o uptake foi monitorado em função do tempo de 

incubação pela técnica de TXRF. Embora o método colorimétrico tenha se mostrado adequado, 

o TXRF é melhor para quantificação de ferro em baixíssimas concentrações, decorrentes do 

baixo uptake, em curtos períodos de incubação. 

Cada incubação foi efetuada em quadruplicata, utilizando o mesmo procedimento 

adotado na validação do método colorimétrico. A quantidade total de cada nanopartícula 

incubada, corresponde à 8,88 µg Fe em cada poço de uma placa de 24 poços. O resultado médio 
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do uptake celular em função do tempo é mostrado na Figura 67 A-C-E correspondem às curvas 

de cinética de incorporação das nanopartículas SPION-dopa, SPION-glic e SPION-tiron, 

respectivamente. Os espectros TXRF normalizados pela emissão do padrão interno gálio de 

replicatas de lisado de célula incubadas com SPION-dopa, SPION-glic e SPION-tiron, 

respectivamente, são mostrados nas Figura 67B-D-F. A SPION-tiron foi o que apresentou o 

menor grau de internalização, mais precisamente cerca de dez vezes menor em comparação à 

SPION-dopa e SPION-glic. É importante ressaltar que a SPION-glic mostrou um perfil de tão  

favorável quanto SPION-dopa, reforçando a possibilidade de que a carga positiva não é o fator 

preponderante controlando o uptake do trio de nanopartículas considerado nesse estudo. Logo, 

o efeito das moléculas funcionalizantes sobre o uptake carece de mais investigações. 

Diferentemente dos demais resultados apresentados nesta tese, estes não foram 

normalizados pela quantidade de proteína pois o número de células Hela varia 

significativamente ao longo de 24 horas. 

 
A B 

 
 

Figura 67.  Cinética de incorporação de A) SPION-dopa, B) SPION-glic e C) SPION-tiron (E); e respectivos 
espectros TXRF (B, D, F) das análises realizadas em função do tempo de incubação.  
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Figura 68.  Cinética de incorporação de A) SPION-dopa, B) SPION-glic e C) SPION-tiron (E); e respectivos 

espectros TXRF (B, D, F) das análises realizadas em função do tempo de incubação (cont.) 
 
 

4.5.2. Influência do Potencial Zeta de SPIONs multifuncionalizadas sobre o uptake 

celular 

Como descrito no Capítulo 4.2.3., nanopartículas funcionalizadas com diferentes 

proporções de glic e pea foram incubadas conforme protocolo descrito no Capítulo 3.1.4.4. A 

motivação da investigação detalhada a seguir, se deve a discreta diferença nos perfis de uptake 

de SPION-glic e SPION-dopa ao longo de 24 horas, contrariando a expectativa de uma maior 

incorporação da SPION-dopa positivamente carregada, levantando a seguinte questão. Qual 

seria a proporção de glic e fol que leva a um efeito aditivo, ou sinérgico, que maximizaria o 
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efeito de vetorização e consequentemente a incorporação das nanopartículas pelas células 

HeLa? 

 Para responder a essa pergunta, um estudo detalhado foi realizado incubando-se células 

HeLa por 24 horas, em placas de 12 poços, de acordo com o procedimento adotado no método 

colorimétrico, e. normalizando-se os resultados pela quantidade de proteína determinada pelo 

método de Bradford, realizada imediatamente após incubação e lavagem dos poços. As médias 

e desvios mostrados na Figura 10 correspondem à resultados de dois ensaios realizado em 

quadruplicata para cada amostra, em dias distintos.  

 Os valores de potencial zeta (eixo da direita, linha rosa) foram determinados em pH 

próximo a 7 (pH do meio de cultura), com base nos resultados de titulação apresentados no 

Capítulo 4.3.3. O valor aproximado foi obtido pela interpolação das curvas de potencial zeta 

em função do pH (Figuras 48 e 49). Nos resultados, é perceptível que mudanças na força iônica 

devido ao ajuste de pH com adição de ácido e base, e outras limitações experimentais e 

instrumentais, interferem no potencial medido pelo equipamento, provocando os pequenos 

desvios observados nas curvas de titulação. Entretanto, os erros da medida são mínimos e com 

poucas distorções, permitindo uma comparação entre as funcionalizações, e verificar a 

modulação de sua estabilidade em função da composição de ligantes em sua superfície. 

 Os resultados de uptake (Figura 68) confirmaram que a SPION-glic (100% glic) é 

internalizada tanto quanto a SPION-pea (100% pea), reforçando a hipótese de que, semelhante 

aos açucares, a entrada de SPION-glic também pode ocorrer por mecanismo de endocitose 

mediado por receptores, enquanto nanopartículas catiônicas são internalizadas por mecanismo 

de endocitose adsortiva mediada por clatrina(212). Entretanto, nas amostras SPION-glic-pea o 

uptake é intensificado quando glic é majoritário mas não é exclusivo, ou seja, baixas proporções 

de pea potencializam a incorporação das partículas. Em contraste, pequenas quantidades de glic 

provocaram um decaimento drástico sobre o uptake celular quando pea é o ligante majoritário. 
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Esse comportamento das nanopartículas bifuncionalizadas é inesperado, pois conforme os 

resultados apresentados nas curvas de cinética (Figura 67), a variação do uptake não varia em 

concordância com a variação do potencial zeta em pHs 7 (curva em preto e eixo à direita do 

gráfico). Logo, espera-se que haja um efeito aditivo entre os ligantes, uma vez que a maior 

interação com receptores na superfície da célula pode influenciar positivamente outras 

interações (62) decorrentes de efeitos como o tamanho da partícula ou carga superficial.  
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Figura 69. Grau de incorporação de SPION-glic-pea (esquerda, roxo) em função da proporção dos ligantes 

glic-pea (representados pela porcentagem, em mols, do ligante glic ou pea), em células de linhagem Hela 
(população de 2.105 células em cada um dos 24 poços da placa), após incubação por 24 horas com 1 mL de 

meio de cultura DMEM contendo uma das SPIONs em concentração equivalente a 8,88 µgFe.mL-1. Os gráficos 
correspondentes ao potencial zeta de cada uma das partículas em pH 7 (eixo à direita, curva rosa) em função 

da proporção dos ligantes também são mostrados. 
 

Esses resultados indicam que glic pode ser mais que um agente de dispersão, podendo 

contribuir significativamente para potencializar a bioatividade. Além disso, pequenas 

diferenças na composição da camada funcionalizante podem alterar significativamente a 

atividade biológica, uma vez que a proporção glic-pea pode levar a um maior ou menor grau de 
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uptake celular. Em função do exposto acima, o estudo do papel de fol, mtx e biot como agentes 

de targeting foi realizada com as nanopartículas resultantes da co-funcionalização da SPION-

glic, SPION-pea, e SPION-glic-pea na proporção 10:1. Essa proporção foi escolhida pois é uma 

das que mais favorece o uptake, e permite o ancoramento de quantidades suficientemente 

elevadas de fol, mtx e biot para provocar efeito terapêutico ou direcionador significativo. 

As questões levantadas permitem um grande leque de investigações, correlacionado as 

características físico-químicas das nanopartículas com outros parâmetros biológicos, como o 

efeito corona dependente da funcionalização, a contribuição de cada ligante para o mecanismo 

de entrada das nanopartículas nas células, e os possíveis efeitos positivos e negativos sobre o 

comportamento das SPIONs nessa comunicação celular. 

 

4.5.3.    Influência dos agentes de targeting e do metotrexato sobre o uptake celular 

 

Os ensaios biológicos descritos nos Capítulos 4.5.1 e 4.5.2 apontaram diferenças no 

grau de incorporação de SPIONs em função da carga superficial global da partícula, dando 

indícios de que tipo de composições levam à maior internalização da nanopartícula na célula. 

Aqui, o foco foi aprofundar os estudos sobre esses efeitos, ou seja, qual função aditiva cada 

ligante exerce sobre a resposta global na interação nanopartícula-célula. Os ligantes foram 

classificados em diferentes grupos: agentes de dispersão (estabilizando a nanopartícula através 

de cargas positivas ou negativas), agentes de targeting (ácido fólico e biotina) e terapêuticos 

(metotrexato e ibuprofeno). Os ensaios de uptake aqui descritos foram realizados em etapas, de 

forma a averiguar detalhadamente o papel de cada ligante dentro de uma configuração que 

potencialize seu efeito sobre o sistema multiconjugado. 

 Em um primeiro ensaio de seleção proposto, diante das diversas possibilidades de 

combinação dos ligantes, duas características foram analisadas para determinar os pares mais 
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relevantes para prosseguimento dos estudos: que propriedades adicionais as dispersões 

apresentam, e qual o seu efeito sobre a atividade biológica da SPION. Os resultados dos ensaios 

de seleção são mostrados na Figura 70, agrupados em função do principal papel desempenhado 

pelos ligantes, ou seja, como agentes de dispersão, targeting ou terapêutico. 

As SPIONs conjugadas com metotrexato e ácido fólico apresentam resultados similares 

de incorporação após incubação, indicando que não são apenas estruturalmente semelhantes 

mas que também pode atuar como agente de direcionamento. O ibuprofeno, por sua vez, não 

apresentou efeito positivo ou negativo sobre a entrada na célula, indicando a viabilidade de 

experimentos acerca dos seus efeitos anti-inflamatórios, uma vez não influencia 

significativamente a incorporação pelas células. Em contraste, a conjugação com biot, embora 

seja um agente de targeting, demonstrou atenuar a resposta de g1p. As vitaminas demonstraram 

um efeito aditivo sobre g1p, uma vez que enquanto biot apresenta um efeito atenuador, fol 

intensificou o uptake. Assim, SPION-g1p-biot levou a um resultado intermediário, equiparável 

à da própria partícula monofuncionalizada SPION-g1p. 

Os ensaios de internalização, nessa primeira etapa, foram monitorados pelo método 

colorimétrico (dados em amarelo) e por TXRF (dados em roxo), levando a resultados 

concordantes para todas as partículas consideradas no estudo. A segunda técnica foi  novamente 

utilizada como método de validação das quantidades de SPIONs internalizadas. Além disso, 

confirma que o método colorimétrico é confiável mesmo em condições onde há variação 

considerável da concentração de ferro na solução final, em função da conjugação de ligantes 

que aumentam (como mtx e fol) e diminuem o uptake (como tiron) pelas células. 
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Figura 70. Resultados de ensaios de uptake celular em função da composição da camada funcionalizante das 

SPIONs, representados pela quantidade de ferro incorporada por 2,0x105 células HeLa (por poço) após 
incubação por 24 horas com 8,88 µg Fe.mL-1 de SPIONs funcionalizadas com diferentes proporções de ligantes. 
Os dados em roxo correspondem à quantidade de ferro internalizado determinado pelo método colorimétrico, e 
em amarelo os resultados de TXRF. A) Comparação entre as quantidades de SPION-NF, SPION-g1p, e de seus 
derivados de biot, fol, mtx e ibu, incorporadas pelas células HeLa visando avaliar o efeito da conjugação destes 
agentes de targeting e/ou terapêuticos no uptake. B) Gráfico comparativo evidenciando o efeito da conjugação 

dos agentes de dispersão g1p e glic, e da carga negativa (tiron) e positiva (pea), sobre a internalização de 
SPION-NF por células HeLa. 
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Não foram visualizadas efeitos significativos decorrentes do aumento da proporção g1p 

na série de SPIONs considerada, uma vez que este agente de dispersão não confere estabilidade 

suficiente quando as concentrações de biot, mtx e fol nas nanopartículas de tornam maiores. De 

fato, os diâmetros hidrodinâmicos das SPIONs apresentadas na Figura 70 já indicavam 

diferentes estágios de agregação em pH 7, dificultando a leitura do diâmetro hidrodinâmico 

dessas partículas. Entretanto, nota-se que os resultados de incorporação de SPION-g1p e 

SPION-glic são equivalentes numericamente. Porém, glic já havia se mostrado mais promissor 

por conferir maior estabilidade coloidal as nanopartículas conjugadas com moléculas 

lipofílicas, como demonstrado com SPION-g1p-ibu e SPION-glic-ibu (vide Capítulo 4.3.1). 

Dessa forma, foi priorizado o uso de glic como agente de dispersão na preparação de SPIONs 

bi e trifuncionalizadas.  

1 10 100 1000

0

10

20

30

N
úm

er
o 

(%
)

Diâmetro (nm)

 SPIOn-g1p-tiron 
 SPION-g1p-biot-fol
 SPIOn-g1p-biot
 SPION-g1p-fol
 SPION-g1p-mtx

 
Figura 71. Curvas de distribuição do tamanho de SPION-g1p co-funcionalizada com fol, mtx, biot e tiron, 

incubadas com células HeLa no primeiro ensaio de seleção. Note o aumento significativo do diâmetro médio 
hidrodinâmico das SPIONs comparada com a SPION-g1p-tiron. 

 
 

O ligante tiron tende a atenuar a eficiência de incorporação das nanopartícula (Figura 

69), mesmo em sistemas biconjugados. Essa informação reforça a ideia de que o mecanismo de 

entrada de glic é mediado por receptores específicos, e indica que o efeito do tiron decorre 

exclusivamente de sua carga negativa, e de forma aditiva aos demais ligantes ancorados na 

superfície. 
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Os resultados do segundo experimento de seleção, descrito na Figura 72, confirmaram 

as conclusões iniciais de que a glic melhora a dispersabilidade e a eficiência de uptake das 

nanopartículas pelas células. Esse efeito não foi alterado na presença de ibu,  enquanto tiron 

sempre tende a atenuar o uptake. Entretanto, o par fol+biot, quando associado a glic, apresentou 

uma incorporação cerca de 100% maior que o análogo funcionalizado com mtx-biot, 

contrariando resultados anteriores indicando uma similaridade entre fol e mtx. Este resultado 

mostrou pela primeira vez um efeito diferenciado sugerindo que fol é um melhor agente de 

targeting que mtx. 
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Figura 72. Resultados comparativos de ensaios de uptake celular visando demonstrar o efeito da conjugação de 

glic, g1p, fol, biot, mtx, ibu, dopa e tiron nas propriedades de uptake celular. Comparação da partícula não 
funcionalizada (SPION-NF), seus derivados mono, bi e trifuncionalizados. Os resultados correspondem a 

quantidade de ferro incorporada por 2,0x105 células HeLa (por poço), incubadas durante 24 horas com 8,88 µg 
Fe.mL-1 de SPIONs. Os dados em roxo correspondem as análises de ferro total realizadas pelo método 

colorimétrico, enquanto que os em amarelo correspondem as análises por TXRF. 
 

Efeito semelhante à série SPION-glic-pea, estudada profundamente no Capítulo 4.5.2 

foi visualizado em SPIONs bifuncionalizadas com g1p e glic: entretanto, em decorrência de 
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menor estabilidade de partícula, a investigação com g1p foi interrompida.  

Uma vez definidos as combinações de ligante com maiores potenciais de estudo e 

aplicação, os experimentos foram conduzidos também com a linhagem celular MCF-7, de 

câncer de mama humano. Este foi escolhido como modelo para validação dos resultados obtidos 

com a linhagem Hela, uma vez que superexpressam receptores de folato, e um dos possíveis 

tratamentos se baseia no quimioterápico metotrexato.  O uso desse modelo também abre novas 

possibilidades de investigação futura através de ensaios in vitro, como o efeito do ancoramento 

sobre a seletividade em relação a modelos de célula de mama não-tumorais. Também permite 

a investigação de modelos tumorais com alta resistência a drogas quando comparadas ao 

modelo MCF-7, possibilitando o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. Os ensaios 

descritos a seguir foram conduzidos exatamente nas mesmas condições experimentais, 

incluindo tempo de incubação e quantidade inicial de células, com ambas as linhagens celulares.  

Os dois experimentos a seguir visaram respectivamente a investigação do efeito da 

concentração dos agentes de targeting sobre o uptake celular, e a demonstração do efeito aditivo 

provocado pelas moléculas ancoradas na superfície, utilizando-se apenas SPIONs com médio 

ou elevado grau de incorporação. Assim, os experimentos foram conduzidos com tempo de 

incubação de apenas 6 horas, suficiente para gerar um sinal colorimétrico confiável e 

diferenciar as propriedades das diferentes amostras. Os experimentos foram realizados em 

quadruplicata de amostra, e cada experimento foi realizado em três dias distintos. 

Os resultados do experimento focado no uptake em função da concentração dos ligantes 

estão apresentados na Figura 72, para A) Células de linhagem Hela e B) linhagem MCF-7.  
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Figura 73. Resultados de ensaios de uptake celular de SPION-glic-pea-mtx-biot, SPION-pea-mtx-biot e SPION-
glic-pea-fol, em função da concentração do agente de targeting conjugado a nanopartícula (1:100, 1:50 e 1:20). 

Experimentos realizados com células A) Hela, em roxo e B) MCF-7, em laranja. Experimentos conduzidos em 
placas de 12 poços contendo 2.105 células por poço, incubadas durante 6 horas com meio de cultura DMEM 

contendo concentração de SPION equivalente a 8,88 µg.mL-1. 
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Os perfis de incorporação foram similares para ambas as linhagens celulares, onde ficou 

claramente demonstrado o maior poder direcionador do ácido fólico (cerca de 2x) em relação 

ao metotrexato. Por outro lado, não há indícios de que o par glic+pea e mtx+biot potencializem 

o uptake das nanopartículas. O efeito de concentração de mtx+biot também é incerto, pois 

observou-se uma maior incorporação somente para SPIONs com a maior concentração de 

mtx+biot investigada (20:1:1), para ambas as linhagens celulares. Entretanto, a tendência 

visualizada globalmente é de que maiores concentrações de agentes de targeting, de fato, 

aumentam o poder de penetração das partículas. Entretanto, maiores concentrações de agentes 

de targeting também diminuem a dispersabilidade das partículas, de maneira que, para os 

próximos experimentos, as concentrações intermediárias foram escolhidas, de forma a garantir 

a adequada dispersão das partículas no meio de cultura. 

Os ligantes glic ou combinação de glic+pea conferem maior estabilidade coloidal a 

todas as SPIONs utilizadas nos experimentos in vitro. Apenas a SPION-glic-pea-mtx-biot 

20:2:1:1 apresentou indícios iniciais de agregação (vide Figura 75) justificado por possuir a 

maior quantidade de ligantes hidrofóbicos dentre todas as amostras utilizadas nos ensaios. 

Entretanto, essa nanopartícula não foi considerada nos ensaios biológicos pois o grau de 

agregação gera mais uma variável que pode influenciar as propriedades de incorporação das 

partículas. A biotina também não apresentou um papel de agente de targeting tão eficiente 

quanto o metotrexato e o ácido fólico, quando associados aos mesmos. Então sua presença deve 

ser melhor avaliada pois, quanto maior sua concentração, mais prejudicada é a dispersabilidade 

da partícula resultante. 

 As nanopartículas parecem suportar uma carga máxima dos ligantes hidrofóbicos biot, 

mtx e fol mantendo uma boa estabilidade coloidal, mas tendem a agregar quando esse limite é 

ultrapassado. Ou seja, uma pequena variação na concentração de ligantes não tende a provocar 

alterações significativas no diâmetro hidrodinâmico (Figura 74A). A SPION-glic demonstrou 
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suportar a maior proporção de ligantes hidrofóbicos, enquanto SPION-pea demonstrou ser o 

pior agente de dispersão (Figura 74B). Visualiza-se tal efeito comparando a estabilidade 

coloidal das partículas com a mesma proporção de ligantes de targeting e de agentes de 

dispersão, como nas Figura 75A-B-C. Nesse caso, a dispersabilidade das partículas foi mantida 

através da mistura de glic+pea na proporção 10:1. Nessa condição, é possível carregar 

concentrações intermediárias dos ligantes menos hidrofílicos, quando comparados com o uso 

exclusivo de glic ou de pea (Figura 74A). Isso também justifica por que não foi possível 

apresentar o DLS de SPION-glic-pea-fol-biot 20:2:1:1 (Figura 74B) enquanto que, dado o 

maior caráter hidrossolúvel de mtx, uma partícula com a proporção glic-pea-mtx-biot 20:2:1:1 

ainda é dispersa, embora já acarrete na formação de agregados (Figura 74C). De fato, o 

potencial zeta da mistura glic+pea é relativamente baixo e insuficiente para dispersá-la. 

Todavia, SPIONs conjugadas a 2 moléculas de caráter hidrofóbico por 20 moléculas de glic 

foram dispersáveis, e apresentaram resultados de uptake significativamente diferentes (e 74A-

E).  
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Figura 74. Histogramas de distribuição do diâmetro hidrodinâmico da a) SPION-glic-fol-biot funcionalizada 
nas proporções 50:1:1 e 20:1:1, B) da SPION-pea-fol-biot 50:5:1:1 (proporções em mol). 
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Figura 75. Histogramas de distribuição do diâmetro hidrodinâmico das SPIONs estabilizadas pela mistura de 

glic+fol na proporção molar 10:1. A) SPION-glic-pea-fol nas proporções 100:10:1, 50:5:1 e 20:2:1, B) SPION-
glic-pea-fol-biot 50:5:1:1 e C) SPION-glic-pea-mtx-biot 100:10:1:1, 50:5:1:1 e 20:2:1:1. 

 

 Os ensaios relativos ao estudo do grau de internalização baseadas nas nanopartículas 

monofuncionalizada SPION-glic e SPION-pea foram realizados visando confirmar o efeito 

aditivo das moléculas co-funcionalizantes em nanopartículas positivamente carregadas. Assim, 

analisou-se o efeito dos dois ligantes juntos na SPION-glic-pea, seguido da conjugação 

simultânea de fol ou de mtx, de modo a comparar diretamente a eficiência de cada um dos 

agentes de targeting. Finalmente, foi estudado o comportamento da SPION-glic-pea-mtx-biot, 

uma partícula tetrafuncionalizada, de modo a verificar sua característica sobre o efeito de 

targeting relacionado aos receptores-folato. Os valores de DLS e potencial zeta – indicados na 

Tabela 8 – apontam estabilidade coloidal de todas as partículas estudadas em suspensão, no 
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pH do meio de cultura. Não é verificada a presença de agregados, conforme o histograma de 

destruição do diâmetro hidrodinâmico (Figura 75).  

 
Tabela 8. Valores do diâmetro hidrodinâmico e potencial zeta, das nanopartículas estabilizadas pelos ligantes 
glic, pea, fol, mtx e biot, na forma mono ou multifuncionalizadas. Valores correspondentes às suspensões com 

pH 6-7. 

Amostra DLS (nm) 
Potencial Zeta 

(mV) 

SPION-glic-pea-mtx-biot 50:5:1:1 8,932  ± 2,926 -18,9 ± 1,4 

SPION-pea-mtx-biot 50:1:1 7,611 ± 2,105 +31,8 ± 10,8 

SPION-glic-pea-fol 50:5:1 14,14 ± 2,908 -28,2 ± 7,2 

SPION-glic-pea-mtx 50:5:1 9,686 ± 3,044 -17,1 ± 11,7 

SPION-glic-pea 10:1 12,36 ± 3,093 -23,5 ± 10,6 

SPION-glic 10,38 ± 3,049 -37 ±  22,4 

SPION-pea 8,209 ± 2,113 +14,0 ± 2,9 
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Figura 76. Histograma de distribuição do diâmetro hidrodinâmico das SPIONs no uptake por células HeLa e 

MCF-7, visando confirmar o efeito aditivo dos ligantes. Foram testadas as partículas monofuncionalizadas 
SPION-glic e SPION-pea, bifuncionalizada SPION-glic-pea (10:1), trifuncionalizada SPION-glic-pea-mtx e 

SPION-glic-pea-fol (50:5:1) e tetrafuncionalizada SPION-glic-pea-glic-pea-mtx-biot). 
 

A proporção dos ligantes adjuvantes também é fixa, de forma a estudar majoritariamente 

a presença de cada ligante, através da verificação do uptake quando um novo ligante é 

incorporado à funcionalização. Os resultados apresentados na Figura 77 mostram-se em 

concordância com o que foi visualizado nas etapas anteriores, indicando um maior efeito de 

glic, em relação a pea, sobre a incorporação das nanopartículas. Entretanto, há um efeito 

intensificador quando ambas conjugam a partícula, para ambas as linhagens estudadas. O 
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metotrexato, sozinho ou junto à biotina, não apresenta efeito de targeting, para as partículas 

estabilizadas por glic, ou por glic+pea. Entretanto, o ácido fólico apresentou intensificação do 

uptake, para ambas as linhagens. Ou seja, o principal efeito aditivo é visualizado na 

estabilização de partículas por pea+glic, e na presença de ácido fólico. 
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Figura 77. Resultados de uptake celular para estudo do efeito aditivo dos ligantes glic, pea, fol, mtx e biot sobre 
a incorporação de SPIONs em células de linhagem A) Hela, em roxo e B) MCF-7, em laranja. Experimentos 
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conduzidos em placas de 12 poços contendo 2.105 células por poço, incubadas durante 6 horas com meio de 
cultura DMEM contendo concentração de SPION equivalente a 8,88 µg.mL-1. 

 

O ensaio de viabilidade celular pelo ensaio do MTT foi realizado de forma a avaliar se, 

sob as condições utilizadas no estudo, a toxicidade do metotrexato influenciava a população de 

células, interferindo na quantificação de SPIONs incorporadas pelas células em função de sua 

funcionalização. Ou seja, o experimento procurou verificar se a ausência de um efeito 

intensificador do uptake pelo mtx é justificado pela sua citotoxicidade. Novamente, não foi 

visualizado sinais de citotoxicidade significativa para as SPIONs funcionalizadas com glic, pea, 

mtx, fol e biot. O experimento foi realizado sob as mesmas condições experimentais, usando 

os mesmos períodos de incubação e concentração de SPION utilizadas no ensaio de uptake do 

experimento 2. O controle negativo consistiu de células incubadas apenas com meio de cultura, 

enquanto o controle positivo foi incubado com mtx livre em concentrações equivalentes à 

concentração de mtx conjugado nas SPIONs. Os resultados estão apresentados na Figura 77. 

 

Figura 78. Percentagem de células HeLa viáveis após incubação durante 6 horas, na ausência (controle, 100%) 
e presença de 4,44 µg.mL-1 de SPION funcionalizada com glic, pea, mtx, fol e biot. Experimento conduzido com 

células de linhagem Hela (barras em roxo) e MCF-7 (barras laranjas), após plaqueamento de 2,5.104 
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células/poço, e incubação com a mesma concentração de SPION utilizada nos ensaios de uptake durante 6 
horas. 

 

 A análise estatística por ANOVA com 95% de confiança indicou que nenhuma das 

amostras apresenta diferenças significativas, entre si, em relação ao controle negativo ou 

positivo (mtx livre). A única discrepância encontrada indicou um pequeno aumento da 

viabilidade celular das células incubadas com SPION-pea.  Mas, de forma geral, pode-se 

concluir que não apresentam citotoxicidade que possa interferir nos ensaios de incorporação 

por células. 

Entretanto, um ponto relevante à pesquisa é identificar se a nanopartícula de óxido de 

ferro funcionalizada com metotrexato possui, de fato, potencial terapêutico contra células 

tumorais.  O ensaio de viabilidade permitiu também averiguar se há diferenças significativas 

na atividade do mtx livre em relação à sua forma conjugada nas nanopartículas. Nesse 

experimento, células da linhagem MCF-7 foram incubadas com concentrações crescentes de 

mtx e SPION-glic-pea-mtx na proporção 50:5:2 (mol). Essa partícula é totalmente dispersável 

no meio mesmo em altas concentrações, como na suspensão aquosa utilizada para diluições em 

meio de cultura DMEM para a realização do experimento cuja concentração de SPION era 40 

g Fe.L-1. Além das concentrações mais altas, o experimento foi realizado com maiores tempos 

de incubação, como nos experimentos análogos descritos na literatura.(213,214) 4 Os ensaios 

também foram realizados com SPION-glic-fol 50:5:2, o análogo da nanopartícula contendo fol 

ao invés de mtx, de modo a verificar se possíveis alterações na citotoxicidade de SPION-glic-

pea-mtx seriam ocasionadas pela nanopartícula em si, ou devido a presença do mtx como 

ligante. Na Figura 78 são mostrados imagens típicas de células aderidas à placa, após sua 

incubação com meio de cultura (controle negativo), mtx livre, SPION conjugada a fol ou mtx. 

É perceptível que o meio de cultura se torna mais escuro em função das concentrações de 

SPION. Essa interferência na quantificação colorimétrica foi minimizada através do espectro 

de um controle positivo para SPIONs, porém sem tratamento com MTT. 
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Figura 79. Imagens de microscopia óptica das células HeLa aderidas após 24 horas de incubação com A) 
metotrexato livre, B) SPION-glic-pea-fol 50:5:2, em função da concentração de ácido fólico, e C) SPION-glic-

pea-mtx 50:5:2, em função da concentração de metotrexato. 
 

 A comparação da citotoxicidade entre os nanoconjugados e o fármaco livre foi efetuada 

através do IC50, ou seja, a concentração de fármaco necessária para inviabilizar 50% das 

A	

B	

C	
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células(215). Esse parâmetro foi determinado a partir da curva de percentagem de células 

viáveis em função da concentração do agente biologicamente ativo administrado no meio de 

cultura. O ajuste foi realizado através de uma curva de decaimento exponencial de primeira 

ordem, eq. (13): 

𝑦 = 𝑦$ + 𝐴. exp
−(𝑥 − 𝑥$)

𝑡;
	  

(13) 
 

onde y corresponde a viabilidade celular e x a concentração dos agentes em estudo. O IC50 foi 

determinado pela resolução das funções correspondentes para y=50%. 

 Experimentos preliminares foram realizados para avaliar a faixa de concentrações 

adequada para os ensaios de IC50. Após a otimização do protocolo, o experimento foi realizado 

em duplicata. Os valores de IC50 obtidos para mtx livre e SPION-glic-pea-mtx foram, 

respectivamente, 7,04 e 99,59 ng.mL-1, como indicado nos gráficos da Figura 79. Isso significa 

que o mtx na nanopartícula é10x mais tóxica que o fármaco livre. Assim, apesar do mtx não ter 

a mesma capacidade que o fol como agente de targeting, sua conjugação à nanopartícula se 

mostrou uma estratégia eficiente para aumentar sua citotoxicidade frente as células tumorais 

(MCF-7).  

Não foi possível determinar o IC50 do SPION-glic-pea-fol pois, mesmo utilizando 

concentrações mais altas, a viabilidade se manteve em 100%, indicando que a partícula 

contendo o análogo não tóxico (folato) realmente não apresenta nenhum efeito citotóxico. 

Logo, a toxicidade da SPION-glic-pea-mtx pode ser atribuída exclusivamente a presença do 

fármaco metotrexato. 
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Figura 80. Percentagem de células da linhagem MCF-7 viáveis após incubação durante 24 horas, em função da 
concentração de A) mtx; B) SPION-glic-pea-fol 50:5:2 e C) SPION-glic-pea-mtx 50:5:2. O ajuste matemático 

foi realizado usando uma função de decaimento exponencial de primeira rodem (eq. 2).  As células foram 
incubadas com  

 
 

Os resultados acima evidenciam a potencialidade da SPION-glic-pea-mtx como agente 

teranóstico, aliando as propriedades das SPIONs como agente de contraste para MRI e as 

propriedades terapêuticas do mtx, cuja ação in vitro foi significativamente intensificada pela 

conjugação nas nanopartículas de óxido de ferro. Assim, estes resultados promissores motivam 

a realização de estudos complementares visando responder algumas questões importantes, por 

exemplo em relação ao efeito de potencialização da citotoxicidade. A letalidade se deve a 

𝑉𝑖𝑎𝑏?�� = 37,653 + 65,857. exp �
−(𝑥 − 1,945)

3,0409
	� 

𝑉𝑖𝑎𝑏jik2h = 17,568 + 80,721. exp �
−(𝑥 − 10,667)
120,910

	� 



    Resultados e discussão –                 Nanopartículas de óxido de ferro –  
    

 

185 

diferenças no mecanismo de uptake, que acarreta uma maior entrada do mtx quando conjugado 

às nanopartículas? A maior concentração local decorrente da presença de dezenas de moléculas 

de mtx por SPION confere uma toxicidade maior? A maior toxicidade pode ser justificada por 

alterações no mecanismo de interação metotrexato-célula (“farmacodinâmica”) quando 

conjugado às SPIONs? Essas questões serão exploradas futuramente visando contribuir para a 

melhor compreensão dos fenômenos e efeitos envolvidos. Questões similares podem ser 

levantadas em relação ao efeito da conjugação de moléculas bioativas em relação a seletividade, 

ou ação diferenciada, sobre linhagens tumorais e normais, propriedade muito relevante para o 

desenvolvimento de nanomateriais com propriedades terapêuticas e teranósticas. 
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5. Resultados e discussão –                 

Nanopartículas de ouro 

 
 
 
 

5.1. Síntese de nanopartículas de ouro, AuNP 

 

Nanopartículas de ouro foram sintetizadas na forma de suspensões estáveis (Figura 81) 

por dois métodos, em batelada: pelo método de Brust-Schiffrin(216,217) e de 

Turkevich(45,46,174). As principais diferenças entre as duas rotas de síntese se referem ao 

meio (respectivamente, tolueno e água) em que as reações são realizadas, e à força do redutor 

utilizado para gerar ouro elementar a partir do ácido tetracloroáurico (respectivamente, NaBH4 

e citrato de sódio). O borohidreto de sódio reage quase que instantaneamente com o complexo 

de ouro, enquanto o citrato é um redutor brando que se torna eficiente apenas quando a solução 

está próxima à temperatura de ebulição. 

As nanopartículas preparadas pelo método de Turkevich tendem a ser esferas de cerca 

de 20 nm de diâmetro possuindo moléculas de citrato e de produtos de oxidação ligados mais 

ou menos fracamente na superfície, que confere potencial zeta negativo (geralmente com 

módulo maior que -30 mV) e estabilidade coloidal em meio aquoso, apresentando uma banda 

atribuída à ressonância plasmônica próxima a 520 nm, o que lhe confere coloração vermelha 

(Figura 82). Por outro lado, as nanopartículas de ouro geradas pelo método de Brust tem um 

diâmetro médio menor que cerca de 10 nm (Figura 83), e são estabilizados por tióis alifáticos 

que formam uma monocamada compacta fortemente ligada à superfície, possibilitando a 

obtenção na forma de sólidos redispersáveis em solventes orgânicos pouco polares. As 

nanopartículas preparadas pelo método de Brust adaptado(50) podem ser facilmente 
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funcionalizadas com moléculas hidrofílicas que se ligam covalentemente à sua superfície, mas 

gerando nanopartículas dispersável em água. Assim, esses dois tipos de partículas possuem 

características adequadas para o desenvolvimento de protocolos mais simples e reprodutíveis 

de funcionalização baseados em reatores microfluídicos, gerando nanopartículas de ouro 

conjugadas a diferentes tipos de ligantes ou moléculas bioativas. 

 

 

Figura 81. Foto de suspensões de nanopartículas de ouro sintetizadas pelo método (A) de 
Brust-Schiffrin, apresentado na foto em duas concentrações na suspensão em tolueno, e (B) 

de Turkevich, em suspensão aquosa. 
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Figura 82. Espectro eletrônico das nanopartículas sintetizadas pelo método de Turkevich em 
água (preto) e de Brust-Schiffrin em tolueno (vermelho). 
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Figura 83. Medidas de DLS das amostras de nanopartículas de ouro, sintetizadas pelo 
método de Brust-Schiffrin (curva em vinho) e de Turkevich (curva em vermelho), dispersas 

em tolueno e água, respectivamente. 
 

O resultado obtido pelo método de Brust adaptado é satisfatório gerando nanopartículas 

de ouro (AuNPs) monodispersas e reativas, que permitem a fácil funcionalização de sua 

superfície. Todavia, deu-se preferência as nanopartículas preparadas pelo método de Turkevich, 

pois os processos utilizam água como solvente e ligantes biocompatíveis, enquanto solventes 

orgânicos e ligantes hidrofóbicos são usados no outro derivado. Além disso, há dificuldades 

para se diminuir o grau de polidispersividade e se controlar o tamanho das AuNPs numa faixa 

mais ampla de tamanhos. Tendo-se em vista tais perspectivas buscou-se o domínio da 

tecnologia LTCC para a fabricação de um reator microfluídico com um design adequado para 

a preparação de AuNPs pelo método de Turkevich, objetivando a produção de partículas com 

menor distribuição de tamanho, mesmo quando aumentado seu diâmetro de partícula. Neste 

momento, é relevante frisar que esta reação está sendo usado como modelo, que será 

futuramente estendido para reações de multifuncionalização de nanopartículas, não apenas de 

ouro, mas de óxidos de ferro, dióxido de titânio, de sílica, e de alumino silicatos, dentre outros.  

5,583 ± 0,42 

29,14 ± 5,734 
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 No método de Turkevich, é fundamental controlar-se muito bem a temperatura, fazendo 

com que alcance rapidamente a temperatura adequada para a ocorrência da reação de redução 

do ácido tetracloroáurico pelo citrato de sódio. Além disso, há outros parâmetros de difícil 

controle, como a mistura dos reagentes, de forma a obter nanopartículas do tamanho desejado 

e com baixa polidispersividade, de modo reprodutível. A implementação de um reator 

microfluídico traz vantagens que tendem a melhorar a reprodutibilidade dos processos, tais 

como: 

• Maior controle sobre a temperatura da reação, inclusive com possibilidade de se utilizar 

temperaturas maiores que 100 ºC; 

• Maior velocidade e reprodutibilidade no processo de aquecimento; 

• Maior controle sobre o momento em que é realizado a adição dos reagentes; 

• Processos de mistura mais eficientes e rápidos. 

Já foram relatados na literatura diversos dispositivos microfluídicos para produção de 

nanopartículas de ouro(80,218–223). Entretanto, buscou-se uma nova rota para adaptação do 

método de Turkevich para sistemas em fluxo, de forma a obter nanopartículas compatíveis com 

aplicação voltadas para a área de saúde, com diâmetro maior que 10 nm e estreita distribuição 

de tamanho. 

Buscou-se desenvolver um microrreator com uma estrutura de canais otimizada para a 

síntese contínua de AuNPs, incorporando-se uma secção com tempo de residência 

relativamente longo, para garantir que as soluções de HAuCl4 e de citrato de sódio alcancem a 

temperatura adequada antes da mistura dos mesmos. Além disso, o design do microrreator deve 

permitir variar o tempo de mistura/reação e controlar as proporções dos reagentes numa ampla 

faixa, de modo a se tentar obter nanopartículas com diferentes características, através do arranjo 

dos parâmetros de operação do dispositivo. Assim, foram elaborados diversos desenhos e 

protótipos de dispositivos. Houve dificuldades no processo de microfabricação, uma vez que 
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maiores tempos de residência e canais mais longos requerem mais camadas, resultando em 

dispositivos mais complexos, espessos e sujeitos a maiores perdas de carga e possibilidades de 

falhas estruturais. Torna-se também mais difícil realizar a laminação e sinterização das dezenas 

de folhas evitando-se bolhas, entupimentos ou rachaduras. Esses requisitos são fundamentais 

pois impedem a “fusão” das várias camadas e sua transformação em uma peça única. 

 Empiricamente, foi demonstrado por Reynolds que no caso de fluídos escoando em 

tubos com diâmetro pequeno e a baixas velocidades, o fluxo encontra-se na faixa de regime 

laminar, e dessa forma suas linhas de corrente não se cruzam. Canais com largura/altura 

micrométricas tendem a operar em regime laminar, ou seja, as camadas de fluído percorrem os 

canais de forma paralela, evitando a mistura mesmo quando camadas de fluídos diferentes se 

encontram dentro da tubulação. Dessa forma, na ausência de pontos de aceleração e/ou 

obstáculos, a mistura dos reagentes se daria exclusivamente por difusão. Diversos 

pesquisadores iniciariam o desenvolvimento, então, de estruturas tridimensionais com 

variações geométricas (cotovelos, esquinas, diagonais) nos canais, possíveis de serem 

desenhados e realizados utilizando tecnologia em múltiplas camadas. Com o intuito de forçar 

perturbações (turbulências) pontuais no sistema ordenado, gera-se um sistema de mistura 

passiva, baseado no fenômeno de advecção caótica.(224)   

Na estratégia utilizada, uma série de cotovelos geram perturbações pontuais, levando à 

mistura das soluções de ácido tetracloroáurico e de citrato de sódio. O modelo é conhecido 

como serpentina e foi proposto por Liu em 2000 (86), onde a eficiência da mistura depende 

principalmente da velocidade linear, ou seja, da vazão total no canal.(225) 

 

5.2. Fabricação do dispositivo em LTCC para síntese de AuNPs 

 Para fabricação do dispositivo, o desenho foi projetado utilizando AutoCAD 2016©. O 

desenho, então, foi alterado utilizando o software CircuitCAM©, para delimitação das áreas de 
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corte. Então, folhas de LTCC de 165 µm e 254 µm foram cortadas utilizando uma cortadora a 

laser (LPFK laser). Finalmente, as folhas foram alinhadas, prensadas sob 4 toneladas de pressão 

por 20 minutos, e sinterizadas numa mufla utilizando rampas de aquecimento de 5 ºC/min, com 

patamares em 450 ºC e 850ºC, ambos com 1 hora de duração.  

Diversas estruturas foram propostas e cinco protótipos de micromisturador foram 

desenvolvidos utilizando a tecnologia LTCC. Esses protótipos foram otimizados de forma a 

minimizar a quantidade de camadas utilizadas, para facilitar o processo de laminação e 

sinterização. O processo da laminação de um dos protótipos do microrreator, formado por 26 

camadas de cerâmica, é mostrado na Figura 84. O processo original de laminação não se 

mostrou suficientemente eficiente podendo acarretar uma má qualidade de adesão das folhas, e 

levar à vazamentos internos ou laterais, ou mesmo rupturas e bloqueios dos canais. 

 

 

Figura 84. Alinhamento das camadas após a laminação. 

 
A elevação da temperatura no processo de sinterização promove a queima da cerâmica, 

importante para a remoção da matéria orgânica presente nas folhas de LTCC, além da remoção 

de resíduos de solvente utilizados para aumentar a adesão entre as folhas no processo de 

laminação. Em uma segunda etapa, ocorre a sinterização, ou seja, os processos de fusão e 

transporte de massa conectando as partículas de cerâmica e diminuindo os espaços vazios, que 
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aumentam a resistência mecânica e promovem os processos de densificação do material, 

levando a formação de um único bloco ou dispositivo tridimensional(226). 

Uma maior quantidade de cerâmica leva a uma maior quantidade de gases liberados 

durante sua queima, que pode provocar a formação de bolhas e levar ao descolamento das 

camadas, impedindo a sinterização das mesmas. Dessa forma, foram necessários ajustes no 

desenho (para diminuir o número de camadas) e no programa de aquecimento para sinterização 

da cerâmica, para que a liberação de vapores ocorresse lentamente e não prejudicasse a 

estrutura. Também se mostrou necessário otimizar a estrutura dos canais de forma a reduzir a 

perda de carga e variação de pressão dentro dos mesmos, possibilitando que o sistema de 

injeção de reagentes fosse realizado através de um par de bombas de seringa com aplicação de 

vazão da ordem de microlitros a mililitros por minuto. 

Após o processo de microfabricação e colagem das juntas, o primeiro teste para a 

verificação de eventuais vazamentos e entupimentos foi realizado com o auxílio de uma seringa 

descartável (Figura 85). Após a injeção de água por uma das entradas ou saídas, o fluído deve 

ser visualizado saindo das outras duas extremidades, independentemente da porta pela qual a 

água esteja sendo injetada.  

 

A)  B)  

Figura 85. A) Verificação da integridade do dispositivo após microfabricação e colagem das juntas. B) 
Dispositivo conectado aos tubos e pronto para os ensaios iniciais. 
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Os primeiros ensaios foram efetuados utilizando-se bombas de seringa, modelo 

PHD2000 Harvard Apparatus, e banho termostatizado para aquecimento do microrreator. Os 

resultados estão sendo finalizados para posterior demonstração completa. 

Os dispositivos mais robustos foram laminados em etapas: primeiramente, cada câmara 

(aquecimento superior/misturador/aquecimento inferior) foi laminado separadamente, para 

garantir uma primeira aderência entre as camadas. Posteriormente, o processo de laminação do 

dispositivo como um todo foi realizado, molhando-se de antemão as partes pré-laminadas com 

solvente orgânico. Este procedimento melhorou de maneira muito significativa a qualidade e 

resistência da adesão. 

 

 

Figura 86. Esquema mostrando a estrutura tridimensional do protótipo, onde as seções externas, em azul e 
roxo, correspondem ao sistema de pré-aquecimento das soluções dos reagentes, e a terceira seção corresponde 

ao misturador em serpentina. 
 
 

Inlet 

Inlet 

Outlet 
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Figura 87. Esquema mostrando a geometria tridimensional em perspectiva do micromisturador para síntese de 
nanopartículas de ouro pelo método de Turkevich.  

 

O dispositivo em LTCC desenvolvido é composto por 26 camadas de cerâmica com 254 

µm de espessura antes da sinterização, gerando um reator para síntese de nanopartículas de ouro 

contendo inicialmente canais de aquecimento separados para os reagentes, seguido de uma 

serpentina misturadora formada por múltiplos cotovelos em série. O esquema da estrutura 

tridimensional do protótipo é mostrada nas Figura 86-86, onde as seções externas, em azul e 

roxo, correspondem ao tempo de residência responsável pelo aquecimento das soluções dos 

reagentes, e a terceira seção corresponde ao misturador, marcado em verde e finalizado com a 

saída das AuNP, o produto final. 

O microrreator após fabricação é apresentado na Figura 88, e possui 63 mm de lado, e 

4,4 mm de espessura. Suas juntas de conexão aos tubos são de PPS, foram coladas na superfície 

do dispositivo com resina epóxi resistente a altas temperaturas. O volume total dos canais que 

formam o dispositivo é de cerca de 1,2 mL. Os canais possuem largura e diâmetro médio 

compreendidos entre 360 a 500 µm. 

Aquecedor inferior 

Aquecedor superior Outlet do 
misturador 
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Figura 88. Dimensões do dispositivo fabricado em LTCC para síntese de nanopartículas de ouro. 
 

A Figura 89 mostra a estrutura 3D da serpentina utilizada para construção do 

misturador. O sistema é construído com base em cortes no formato de "L” em dois andares de 

cerâmica, que, ao serem interconectados formam múltiplos cotovelos em série, que promovem 

uma mistura eficiente e controlada dos reagentes.  

 

 

Figura 89. Detalhe da geometria em serpentina, formada por múltiplos cotovelos, para mistura controlada dos 
reagentes, após seu aquecimento. 

 

 Dado ao sucesso do processo de microfabricação e realização do microrreator 

microfluídico, foi elaborado um arranjo para viabilizar o funcionamento do dispositivo.  Um 
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béquer de 1 L foi adaptado com suportes que fixam o dispositivo em seu centro, permitindo que 

o aquecimento da cerâmica ocorra apenas pelo fluído contido no béquer, que seria bombeado 

para homogeneizar a temperatura. O aparato inicial para aquecimento está esquematizado na 

Figura 89. 

 

 

Figura 90. Esquema da estrutura montada para a operação do microrreator microfluídico para síntese de 
nanopartícula de ouro, utilizando banho de água em ebulição para aquecimento.  

 

 Para reduzir problemas de gradiente de temperatura, a chapa de aquecimento foi 

substituída por uma manta, para que a transferência de calor não ocorresse apenas pela base do 

béquer, mas também pelas suas laterais. Outros sistemas de aquecimento se mostraram 

eficientes após atingir o equilíbrio térmico, como pérolas de vidro, areia e banho de silicone. 

Essas condições permitem a análise acurada do resultado do dispositivo em função da 

temperatura do sistema. 

No primeiro ensaio de funcionamento do dispositivo, o sistema foi testado com água, 

utilizando-se bombas de seringa Harvard PHD2000. Foram constatados vazamentos nas 

conexões dos tubos. Para contornar o problema, todas as juntas foram vedadas com cola à base 

de silicone resistente a altas temperaturas. Os tubos utilizados nos testes de síntese foram 

substituídos por tubos de teflon, permitindo que todo o sistema possa ser lavado com ácido, 
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assim garantindo a possibilidade de limpeza dos canais com água régia de modo a evitar 

interferências de agentes contaminantes na reação. 

 A qualidade dos canais fabricados em escala micrométrica pode ser visualizada na 

Figura 91 onde são mostrados os cortes frontal e transversal de um dos microrreatores. Nota-

se que a seção transversal dos diversos canais é idealmente quadricular, e as estruturas em L 

estão corretamente alinhadas, gerando a estrutura em serpentina esperada.  A estrutura do corte 

longitudinal pode ser diretamente relacionada à seção correspondente ao aquecedor superior, 

indicado em azul na Figura 88. 

 

 
 

       
Figura 91. Desenho do dispositivo recortado para visualização da qualidade dos canais produzidos na 

fabricação do microrreator. A) Vista frontal, enfatizando a altura dos canais em “L”.  B) Vista superior e C) 
Perspectiva, acentuando o detalhe da geometria do aquecedor em serpentina. 

 
 



    Resultados e discussão –                 Nanopartículas de ouro –  
    

 

198 

 Um protocolo de síntese de nanopartículas de ouro utilizando o microrreator 

microfluídico foi desenvolvido. Neste caso, foi utilizado soluções dos reagentes em 

concentração dez vezes maior que o utilizado no método de Turkevich convencional em 

batelada. Ou seja, foram utilizadas soluções de ácido tetracloroáurico na faixa de 0,5 a 5 

mmol.L-1, e a concentração de citrato de sódio foi variada de forma a gerar razões molares 

citrato/ouro compreendidas entre 2 e 10 vezes. A caracterização das partículas por 

espectroscopia UVVis e DLS permitiram o rápido monitoramento dos resultados obtidos em 

função das combinações dos parâmetros de operação, como concentração e vazão de entrada 

dos reagentes, razão entre suas vazões e temperatura de operação do dispositivo. Os 

experimentos iniciais foram realizados em banho de água em ebulição, para facilitar a 

manutenção da temperatura constante. O principal parâmetro analisado foi a vazão final, 

estudada na faixa compreendida entre 100 e 700 µL.min-1. Para obter esses valores, as vazões 

de cada reagente foram mantidas idênticas, ou seja, correspondiam a metade da vazão final 

obtida. A razão da concentração de citrato e Au(III) foi modulada através da alteração das 

concentrações de ambas as soluções. Nessas condições, foi verificada a formação de 

nanopartículas de ouro em cerca de a 1,5 minutos, em comparação ao processo em batelada que 

demora cerca de 30 minutos. 

 As medidas de DLS (Figura 92) indicaram que o aumento da vazão acarreta o aumento 

do diâmetro médio das nanopartículas. Os espectros eletrônicos típicos das suspensões de 

AuNPs produzidas em função da vazão total no dispositivo são mostrados na Figura 94. 

Utilizando-se vazão 120 µL.min-1 e reagentes na proporção citrato/ouro 2:1, não foi observado 

o perfil espectral típico de AuNPs mas de íons ouro (III), que apresenta uma banda em 250-300 

nm, indicando que não ocorreu a reação de redução e formação de átomos de ouro na solução. 

Esse mesmo resultado foi obtido quando soluções muito diluídas de ácido tetracloroáurico 

(abaixo de 1,0 mmol.L-1) foram utilizadas. Todavia, misturas finais com razões molares 
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citrato/ouro maiores que 2:1 se se mostraram adequadas para a formação da nanopartículas 

esféricas apresentando uma banda plasmônica localizada em 520 nm. Observando as medidas 

de DLS, a variação da vazão na faixa de 300 a 700 µL.min-1 acarretou um aumento do diâmetro 

médio das nanopartículas. O aumento da vazão aumenta a eficiência de mistura através do 

fenômeno de advecção caótica, intensificando o processo de crescimento do cristal. Dessa 

forma, a variação de um único parâmetro do dispositivo pode levar a produção de 

nanopartículas de 3 nm (em 300 µL.min-1) a 35 nm (em 700 µL.min-1), em acordo com a 

literatura (219). Porém, dependendo do reator microfluídico, também há relatos de uma 

diminuição do tamanho das nanopartículas em função do aumento da vazão total, pois reduz o 

tempo de residência dentro do reator quente interrompendo a reação. 
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Figura 92. Histogramas obtidos por DLS mostrando a variação do diâmetro médio hidrodinâmico das AuNP 
obtidas no reator microfluídico produzido em LTCC, em função da vazão total dos reagentes. 
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Figura 93.  
Figura 94. Espectros UVVis de AuNPs obtidas no reator microfluídico produzido em LTCC variando a vazão 

total dos reagentes na faixa de 120 a 500 µL/min.  
O reator microfluídico demonstrou ser reprodutível para síntese de nanopartículas de ouro 

de 5 a 30 nm, mas acreditamos que esses resultados podem ser aprimorados de modo a melhorar 

o controle de tamanho e diminuir a polidispersividade, além de aumentar a reprodutibilidade, a 

robustez e segurança do processo, viabilizando a operação do dispositivo em regime contínuo. 

As principais características do dispositivo são comentadas a seguir. 

 

5.3. Otimização da resistência do dispositivo em LTCC 

 Embora tenha se mostrado funcional, o dispositivo em LTCC possuía conexões frágeis 

que não possibilitava sua operação por muitas horas. O principal problema decorria do uso de  

materiais que conferiam adesão insuficiente para as juntas, pois apresentavam dilatação e/ou 

degradação térmica, culminando no vazamento de soluções. Então algumas modificações foram 

implementadas no projeto de forma a aumentar a resistência do dispositivo. 
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 Dada a potencialidade do dispositivo como um produto para síntese de nanopartículas 

de ouro com diâmetro modulável, melhorias em sua fabricação também foram implementadas 

de forma a aumentar a reprodutibilidade e eficiência do processo de microfabricação. As 

estratégias compreenderam minimizar as possibilidades de formação de bolhas, decorrentes da 

concentração de gases entre as camadas para garantir adesão eficiente no processo de 

laminação, e melhorias na geometria da serpentina de aquecimento, para minimizar os riscos 

de as paredes dos canais cederem, ou se deformarem diminuindo a seção transversal ou, até 

mesmo, causando bloqueio completo do canal. Nas fotos na Figura 95 é mostrado o dispositivo 

fabricado e pronto para operação, enfatizando a estrutura reforçada das conexões para evitar 

vazamentos. O projeto do protótipo atual, otimizado, possui a mesma separação em seções que 

o dispositivo descrito anteriormente. 

  

Figura 95. Fotos do dispositivo otimizado de síntese de nanopartículas de ouro, utilizando um sistema 
reforçado de juntas baseado em suportes em PTFE fixados por parafusos. 

 
 A síntese em fluxo mostrou-se controlada e reprodutível, gerando os mesmos resultados 

mesmo quando operado em dias diferentes. A principal vantagem observada em comparação 

aos métodos em batelada, foi a possibilidade de modulação do tamanho em função de simples 

mudança das condições experimentais de operação. Espera-se que comportamento similar seja 

observado nas reações de multifuncionalização gerando processos flexíveis e robustos para a 

produção de nanopartículas conjugadas com diversos tipos de moléculas bioativas e 
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biomoléculas. Outra característica relevante, é a possibilidade de produção de volumes exatos 

de nanopartículas para atender necessidades ou demandas, pois a quantidade é proporcional ao 

tempo de operação do dispositivo. Dessa forma, o volume poderia ser minimizado para a 

otimização dos parâmetros de operação ou o desenvolvimento de novos nanomateriais.  

O protocolo de síntese de nanopartícula no reator microfluídico utiliza soluções muito mais 

concentradas dos reagentes, condição essencial para aumentar a eficiência e a produtividade – 

as mesmas condições em batch dificultam a reprodutibilidade do processo. O dispositivo em 

LTCC também não mostrou desvantagens quando comparado com os outros dispositivos 

descritos na literatura, pois sua estrutura robusta permite seu aquecimento e limpeza, sem perder 

sua qualidade. 

Dado o sucesso do método de síntese de nanopartícula magnéticas por decomposição 

térmica (com a obtenção de litros de ferrofluido por síntese em batelada), não será necessário 

otimizar o processo de síntese de nanopartículas magnéticas, mas os processos de 

funcionalização usando reatores microfluídicos podem trazer muitas vantagens. De fato, os 

novos nanomateriais em desenvolvimento pelo nosso grupo de pesquisa, podem ser preparados 

explorando as vantagens desses dispositivos, simplificando e tornando os processos de 

multiconjugação para produção de agentes teranósticos mais eficiente e reprodutíveis. 

 
5.4. Funcionalização de AuNPs usando reatores microfluídicos 

 O método em fluxo mostrou-se adequado para adaptação dos processos de síntese em 

batelada já conhecidos porque, além das vantagens já citadas, também possibilita a realização 

de uma ou mais etapas posteriores de processamentos sucessivos das nanopartículas, no caso 

de ouro. Assim, o produto resultante do primeiro dispositivo pode ser diretamente inserido em 

um ou vários reatores microfluídicos conectados em sequência, por exemplo, visando a 

realização de reações de acoplamento, ou mesmo de lavagem/purificação em condições 

controladas. 
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Assim, resultados de ensaios preliminares apresentaram também a potencialidade de 

modificação de nanomateriais utilizando reatores microfluídicos em fluxo. Diferentemente dos 

dispositivos de síntese, os protótipos foram construídos com entrada para dois a três reagentes, 

baseados em protocolos de síntese de nanopartículas anisotrópicas do tipo Janus. Para garantir 

tempo de residência suficientemente alto para promover a organização dos ligantes na 

superfície da nanopartícula de ouro, foram propostos modelos baseados em trocadores de calor, 

com alta área de contato, que permite a lenta evolução da partícula pelo reator, mas promove 

mistura eficiente dos reagentes, conforme simulações realizadas com estruturas equivalentes 

(227). A principal diferença do micromisturador em relação ao trocador de calor, está no 

aumento do tempo de residência de forma a garantir a conclusão dos processos de modificação 

das nanopartículas. 

 As experiências adquiridas foram importantes para a microfabricação dos protótipos, de 

modo a evitar o vazamento dos reagentes ou do produto final. Para garantir a integridade dos 

canais e das câmaras de mistura, os mesmos foram preenchidos com fitas e pasta de carbono 

que são totalmente eliminadas no processo de queima, mas garantem a integridade dos canais 

durante o processo inicial de aquecimento e decomposição da parte orgânica, até a consolidação 

do material cerâmico. 

Quatro protótipos estão em fase de fabricação e mapeamento dos parâmetros de 

operação em relação aos resultados obtidos. Dois deles foram baseadas na estrutura de 

trocadores de calor que permite a mistura prévia de dois reagentes. Além disso, possui uma 

entrada adicional de solução de um terceiro reagente conectado em série, adequado para a 

síntese de nanopartículas Janus apresentadas na literatura, baseados em processos químicos 

com duas etapas de reação (228). Além disso, estão em construção um conjunto de 

microrreatores de alto tempo de residência tendo câmaras de distribuição do fluxo para um 

conjunto de canais idênticos dispostos em série, que diminuem a velocidade linear e aumentam 
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o tempo de residência. Estes são novamente divididos em diversas estruturas similares dentro 

de um mesmo dispositivo microfluídico de modo a realizar os dispositivos desejados.  

Sumarizando, os ligantes utilizados foram escolhidos em função dos resultados obtidos 

com os ensaios de diferenciação da superfície das SPIONs, onde os grupos coordenantes à 

superfície da partícula constituem em grupos funcionais tiois. Resultados preliminares em 

modelos in vitro indicam concordância com as tendências observadas para as nanopartículas 

magnéticas, indicando potencialização do efeito de uptake quando a superfície é modificada 

com ligantes de diferentes cargas, como citrato, cistamina e tioglicerol. O monitoramento do 

uptake foi realizado diretamente pela técnica de Fluorescência de Raio X, conforme o protocolo 

de quantificação de ouro em amostras biológicas descritos em Metodologia (Capítulo 3.1.3). 

O método de síntese e modificação de partículas através dos métodos microfluídicos se 

mostrou o mais adequado para o desenvolvimento de nanomateriais voltados para estudos de 

atividade biológica, usando modelos in vitro e in vivo, pois permite a fabricação de 

nanopartículas cujos reagentes precursores são totalmente biocompatíveis. Além disso, a 

plataforma onde ocorre o processo químico é isolado e evita riscos de contaminação. A 

simplicidade para a realização de ajustes dos parâmetros de operação e modificar o produto 

gerado vai ao encontro da necessidade do campo da Nanomedicina, pois pequenas diferenças 

nas propriedades físico-químicas das nanopartículas se mostraram relevantes. Além disso, essa 

metodologia possibilita a preparação de nanoagentes personalizados, sem o aumento do valor 

extra agregado ao material produzido. Assim, a Microfluídica demonstra ser uma ferramenta 

fundamental para o desenvolvimento de nanopartículas multifuncionalizadas, que será 

futuramente utilizada em todas as reações a serem desenvolvidas no projeto de Pós-doutorado. 
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6. Conclusão  

As nanopartículas superparamagnéticas de óxido de ferro, SPIONs, se confirmaram 

muito promissoras no campo da medicina teranóstica, pois, sendo totalmente atóxicas sob as 

concentrações de aplicação, sua superfície pode ser modificada de forma a controlar sua 

seletividade, direcioná-la a um tecido-alvo, e modular o grau de penetração nas células, gerando 

sistemas inteligentes com funções complementares. No início do projeto, diversas moléculas 

biocompatíveis e/ou bioativas foram utilizadas para funcionalizar SPIONs, sendo a reação de 

funcionalização confirmada por espectroscopia vibracional no infravermelho, espalhamento 

dinâmico de luz (DLS) e Potencial Zeta, dentre outras técnicas. Assim, foram identificados os 

ligantes que conferem maior estabilidade coloidal as nanopartículas em suspensão, tendo sido 

selecionados como agentes de dispersão os ligantes glicerol-fosfato e glicose-1-fosfato. Estes 

aumentam a dispersabilidade de nanopartículas multifuncionalizadas inclusive com ligantes de 

caráter mais hidrofóbico. Além dos agentes de dispersão, foram selecionadas moléculas 

altamente solúveis em água que conferem carga às nanopartículas (fosfoetanolamina, dopamina 

e tiron), vitaminas com papel de targeting a células tumorais (biotina e ácido fólico), e os 

fármacos ibuprofeno e metotrexato, aplicados como quimioterápicos no tratamento de diversos 

tipos de câncer e em condições de inflamação, respectivamente. 

Os resultados indicaram que a carga é um efeito determinante para internalização das 

mesmas pelas células. De fato, ensaios in vitro resultaram num uptake maior de SPIONs com 

potencial zeta positivo, em relação a nanopartículas estabilizadas por cargas negativas. 

Entretanto, os agentes de dispersão apresentaram intensificação da incorporação, 

eventualmente superiores aos dos próprios agentes de targeting. Assim, quando associados 

trazem propriedades únicas, que podem ser moduladas para atingir com precisão as 

propriedades físico-químicas e, consequentemente, a atividade biológica desejada. O glicerol-

fosfato, embora estabilize através de cargas negativas, aumenta o uptake celular em células 
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Hela e MCF-7. Entretanto, quando associado a fosfoetanolamina, surpreendentemente 

apresentou condições contrastantes de potencialização e uma atenuação do grau de 

incorporação, em função da proporção desses ligantes na superfície da nanopartícula. 

Aliado a esse poder aditivo entre os ligantes, o ácido fólico confirmou seu papel de 

agente de targeting, contribuindo para aumentar a eficiência de entrada das nanopartículas na 

célula, enquanto o metotrexato, embora tenha uma estrutura semelhante, não demonstrou o 

mesmo efeito. Entretanto, quando associado às nanopartículas, apresentou uma toxicidade 

cerca de dez vezes maior que a molécula livre, indicando que sua conjugação as nanopartículas 

de alguma forma potencializa sua atividade biológica. Do ponto de vista terapêutico, implica 

numa diminuição das doses necessárias para que o tratamento seja efetivo e, consequentemente, 

também dos efeitos colaterais. 

Outra importante contribuição do projeto foi o desenvolvimento de métodos de análise 

simples e versáteis que permitem o monitoramento da incorporação da nanopartícula na célula. 

O método colorimétrico possibilitou quantificar ferro proveniente de SPIONs incorporados em 

células em cultura através de um procedimento rápido, econômico e confiável, facilmente 

realizado em qualquer laboratório de química e bioquímica. O protocolo desenvolvido, descrito 

na forma de patente e artigo científico, possibilitou a comparação da incorporação de SPIONs 

em função do tempo de incubação, da concentração de SPIONs dispersa no meio de cultura e, 

sobretudo, da camada funcionalizante.  A técnica de TXRF permitiu não só acompanhar a 

internalização das nanopartículas (mesmo em baixas concentrações ou tempos de incubação) 

como também monitorar a funcionalização das mesmas. Além disso, essas técnicas não só se 

mostraram ferramentas essenciais para a quantificação de nanopartículas em células, como 

também estão em processo de adaptação e otimização, para que sejam aplicados em sistemas 

biológicos mais complexos, como tecidos e órgãos. Dessa forma, a metodologia permitirá uma 

fácil avaliação da biodistribuição e eliminação de nanopartículas em modelos in vivo. 
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Outra área de pesquisa que demonstrou ser extremamente promissora, foi o uso de 

reatores microfluídicos como plataforma de operação e controle de processos químicos. De 

fato, reações de síntese de nanopartículas e de conjugação podem ser conduzidos de forma 

controlada, gerando processos reprodutíveis na escala proporcional à quantidade de produto 

que se desejava obter. Por outro lado, a tecnologia das cerâmicas verdes (LTCC) mostrou-se 

adequada para a fabricação dos microrreatores. Além dessas vantagens, o dispositivo cerâmico 

demonstrou ter alta estabilidade química quando exposto a altas temperaturas, solventes 

orgânicos, soluções oxidantes e ácidos fortes. Ou seja, os dispositivos gerados podem ser 

utilizados em diversas reações, usando uma ampla gama de reagentes e solventes, e podendo 

ser facilmente adaptado para a fabricação de diversos nanomateriais. De fato, os reatores 

microfluídicos se mostraram uma ferramenta eficiente para o controle dos processos de 

nucleação, crescimento e funcionalização de partículas, sendo muito úteis para a 

implementação de processos produtivos estratégicos em projetos de desenvolvimento de novos 

nanomateriais. 

 

6.1. Perspectivas 

 Durante o andamento do projeto, o grupo de pesquisa em Nanomedicina e 

Nanobiotecnologia do LQSN-IQUSP se expandiu, permitindo um estudo mais aprofundado das 

potencialidades dos diversos candidatos a agentes teranósticos.  

Resultados preliminares de quantificação de ouro em lisado por TXRF, indicaram que 

o comportamento visualizado nos ensaios de incubação com SPIONs reflete-se no grau de 

incorporação de AuNPs. Assim, serão avaliadas a estabilidade coloidal das mesmas em função 

de sua mono e multifuncionalização, toxicidade e ensaios de cinética e uptake. Os métodos de 

caracterização por técnicas tais como Espectroscopia Raman, Cromatografia Líquida e Gasosa, 
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e Espectrometria de Massas também será aperfeiçoada para monitorar os processos de 

funcionalização e a qualidade dos produtos gerados. 

Por outro lado, ensaios preliminares demonstraram a ausência de toxicidade das SPIONs 

com potencial anti-inflamatório conjugadas com ibuprofeno. Os ensaios in vivo referentes aos 

modelos de inflamação já estão em desenvolvimento, de forma a averiguar a atividade anti-

inflamatória da SPION funcionalizada com glicerol-fosfato e ibuprofeno. Alguns relatos na 

literatura também apontam a atividade anti-inflamatória dos açúcares. Portanto, essas 

nanopartículas também podem apresentar atividade potencializada, dada a combinação 

daquelas como camada estabilizante da SPION. Quanto aos sistemas de targeting e pre-

targeting, primeiramente serão otimizados os protocolos de imobilização de anticorpos na 

superfície das nanopartículas, através da sua prévia conjugação à streptavidina. Após estudos 

de citotoxicidade, a seletividade e eficiência terapêutica das mesmas serão avaliadas usando 

modelos in vivo. 

Os ensaios de avaliação da interação nanopartícula-célula também serão ampliados, por 

meio de estudos de mecanismo de entrada das nanopartículas na célula em função da 

composição de sua superfície. Além disso, uma das abordagens, já em estudo, consiste na 

investigação da seletividade das partículas quando incubadas em ambientes contendo células 

tumorais e sadias. Esse tipo de estudo tem chamado atenção na atualidade, pois permite avaliar 

mais precisamente a atividade potencial da partícula, minimizando a quantidade de modelos in 

vivo necessários para tomada de decisão.  

A experiência acumulada durante os quatro anos de doutorado permitiu abrir o campo 

de possibilidades, aumentando o leque de possibilidades no campo da funcionalização e 

multifuncionalização de nanopartículas de óxido de ferro e de ouro. Além de novas 

biomoléculas, macromoléculas também serão exploradas, uma vez que o domínio da pós-

funcionalização leva a processos eficientes e orientados de conjugação em nanopartículas. 
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Além disso, as nanopartículas de ouro possuem propriedades de superfície que podem levar à 

segregação de ligantes, tornando sua superfície anfifílica. Essas propriedades serão exploradas 

com o intuito de gerar nanopartículas Janus com propriedades diferenciadas em relação aos 

sistemas multifuncionais convencionais. Esses processos serão mais facilmente alcançados 

usando reatores microfluídicos que demonstraram ser ferramentas interessantes para o controle 

de processos. A estrutura permite que não só a funcionalização seja um parâmetro de avaliação 

da resposta celular, mas o tamanho e formato da partícula também se tornarão variáveis do 

estudo. 

A ampliação da equipe de pesquisa está possibilitando a preparação de novas 

nanopartículas, com propriedades magnéticas diferenciadas e que permitem seu uso como 

agente de contraste em baixas doses. Estas estão em fase de desenvolvimento e avaliação bio-

físico-química em sistemas in vitro e in vivo. A funcionalização de sua superfície também é 

outro campo em foco, onde, analogamente ao trabalho desenvolvido com SPIONs, visamos sua 

transformação em agentes de contraste em exames diagnósticos por imagem. O objetivo é o 

desenvolvimento de materiais que, além das propriedades intrínsecas à estrutura da partícula, 

confira propriedades seletivas e terapêuticas complementares gerando sistemas inteligentes de 

monitoramento e tratamento simultâneo de doenças. Estes aspectos serão explorados no estágio 

de pós-doutorado, com previsão de 36 meses de duração, onde será mantido o foco na síntese 

e funcionalização de nanopartículas biocompatíveis, com funções aditivas e sinérgicas. 
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9. Apêndice 
9.1. Técnicas colorimétricas e espectroscópicas de caracterização 

9.1.1. Quantificação de proteína 

A determinação da população de células em uma amostra é uma etapa importante e 

essencial de normalização de resultados, em estudos de interação nanopartícula-célula, onde a 

concentração de ambos os componentes são variáveis. Os protocolos mais conhecidos referem-

se à quantificação de proteínas. Dois métodos de quantificação de proteína, Lowry e Bradford 

foram utilizados na tese. A quantificação de proteína, em ambos os casos, é realizada através 

de uma curva analítica preparada variando-se a concentração de uma solução-padrão de BSA 

em PBS. Demonstrando pouca seletividade para proteínas em geral, os métodos permitem 

determinar a massa total de proteína de forma segura e confiável (1). 

O método de Lowry é baseado em duas reações químicas. Primeiramente, ocorre a 

complexação de íons de cobre (um dos componentes do reagente biureto) pelos grupos amida 

da proteína. O complexo de Cu(0) resultante é estável na presença de tartarato. Na segunda 

reação, ocorre a redução do reagente de Folin-Ciocalteu (constituído de fosfomolibdato e 

fosfotungstato) pelo complexo de cobre, além dos resíduos de tirosina e triptofano. O produto 

decorrente dessa reação é azul e analisado pela medida da absorbância na faixa de 500 a 700 

nm. A reação do biureto, em si, já é um protocolo de quantificação de proteínas, mas a 

complementação com o reagente de Folin-Ciocalteu aumenta sua sensibilidade(2). 

O protocolo de quantificação de proteína pelo método de Lowry consiste em retirar uma 

alíquota do lisado de células em solução de Triton X-100, antes que as mesmas fossem digeridas 

por ácido, um interferente do método. Utilizando placa de 96 poços, 10 µL de lisado foram 

misturados a 10 µL de água e 175 µL de biureto, e incubadas por 10 min à temperatura 

ambiente. A seguir, foram adicionados mais 10 µL do reagente de Folin, e incubados por mais 

30 min. O procedimento gera soluções azuis, cuja absorbância é medida em 570 nm. Um 
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exemplo de curva-padrão obtida pelo método de Lowry é apresentada na Figura A1, onde o 

eixo x corresponde à massa de proteína total no volume total analisado na placa de poços.  
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Figura A1. Curva padrão para quantificação de proteína pelo método de Lowry, preparado com padrão de 

albumina bovina em PBS. A leitura dos padrões foi realizada em 570 nm e em triplicata de amostra.  
 

Originalmente, o método de Bradford consiste em gerar um composto colorido 

utilizando o reagente Comassie Brilliant Blue G-250 (CBBG) de cor vermelha(3). O corante 

consegue ligar-se na proteína através dos resíduos de arginina, triptofano, tirosina, histidina e 

fenilalanina(2), gerando um complexo com alta absortividade molar em 550 nm. O complexo 

é estável por até uma hora, permitindo a quantificação rápida e precisa de proteína total. O 

método de Bradford é um dos mais conhecidos e aplicados dada sua simplicidade, versatilidade, 

e baixo custo(2). Vários autores propuseram métodos de otimizá-lo, diminuindo interferências 

e aumentando a confiabilidade da quantificação. Como proposto por Ernst(4), uma das formas 

de minimizar a interferência consiste na leitura da absorbância das amostras e padrões em dois 

comprimentos de onda, em 590 nm correspondente ao complexo azul, e em 450 nm 
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correspondente ao corante não-complexado. Dessa forma, atenua-se o background gerado pelo 

corante livre, aumentando a faixa de linearidade do método. 

Sucintamente, o protocolo de Bradford consistiu nos seguintes passos.  Transferiu-se 5 

µL de cada amostra de lisado em Triton X-100 0,01% para uma placa de 96 poços. Adicionou-

se 5 µL de água, 90 µL de PBS e 200 µL do reagente de Bradford. As soluções para a curva 

padrão foram preparadas na mesma placa, misturando-se 5 µL de soluções-padrão de BSA em 

PBS, 5 µL de Triton X-100 0,01, 90 µL de PBS e 200 µL do reagente de Bradford. A placa foi 

incubada a 37 oC por 30 min, e a absorbância medida em 590 nm e 450 nm. A quantificação foi 

realizada através de uma curva analítica que relaciona a massa de proteína na alíquota 

resultante, e a razão das absorbâncias em 590 nm e 450 nm de cada amostra ou solução do 

padrão. A Figura A2 apresenta a A) leitura da absorbância nos dois comprimentos de onda, e 

a B) curva-padrão resultante utilizada na quantificação. A comparação entre as curvas 

demonstra o aumento da sensibilidade decorrente da normalização dos sinais pela absorbância 

em 450 nm. 

A Figura A3 apresenta um exemplo de quantificação de proteína pelo método de 

Bradford, onde as três colunas à esquerda correspondem às triplicatas utilizadas para geração 

da curva analítica. 
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Figura A2.  A) Leitura da absorbância em 590 e 450 nm das soluções-padrão de albumina bovina em PBS, e B) 
Curva padrão para quantificação de proteína pelo método de Bradford, utilizando como sinal analítico a razão 

entre as absorbâncias de cada padrão. Leitura das absorbância realizada em triplicata de amostra. 
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Figura A3. Foto da placa de 96 poços com as soluções para preparação da curva padrão para quantificação de 

proteína pelo método de Bradford. As oito colunas à esquerda correspondem às amostras de lisado, e as três 
colunas à direita correspondem às triplicatas de leitura das soluções-padrão de albumina, com concentrações 

crescentes da primeira à última linha. 
 

9.1.2. Quantificação de ferro 

O método de quantificação de ferro, cujo desenvolvimento está escrito em detalhes no 

Capítulo 4.5.1, que resumidamente consiste em transformar todo o ferro oriundo de SPIONs 

em um complexo de ferro que pode ser monitorado colorimetricamente. Nesse processo, a 

amostra biológica é digerida através de um agente de lise e um agente de digestão, e a suspensão 

compatibilizada para formação máxima do complexo, através de um agente redutor, um agente 

de ajuste de pH, e um ligante cromogênico. O protocolo já está descrito na forma de pedido de 

patente (5) e artigo (6).  

 A Figura A4 apresenta um exemplo de curva padrão gerada através da aplicação do 

protocolo descrito nos Capítulos 3.2.1 e 4.5.1., e o aspecto final do complexo formado no 

tratamento das amostras e soluções-padrão. Após a digestão das amostras com solução de ácido 

cítrico 0,3 mol.L-1, redução do ferro(III) para ferro(II) com ácido ascórbico 0,6 mol.L-1 e ajuste 

do pH com uma solução de NaOH 18 mol.L-1, uma alíquota de 190 µL de cada amostra é 

transferida para uma placa de 96 poços e misturada a 10 µL de uma solução 50 mmol.L-1 de 

2,2’-bipiridina. Forma-se então o complexo [Fe(bpy)3]2+,, de cor avermelhada, e sua 

absorbância é lida em 520 nm. 
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Figura A4. A) Curva padrão de quantificação de ferro preparada utilizando-se soluções-padrão de sulfato 
ferroso amoniacal. B) Aspecto da solução final das amostras e soluções-padrão numa placa de 96 poços, pronto 

para leitura da absorbância em 520 nm. 
 
 

 A quantificação de nanopartículas também se mostra importante no início dos ensaios 

in vitro, dada a necessidade de igualar as concentrações de todas as amostras de SPIONs cuja 

funcionalização será analisada. Essa equiparação pode ser feita de forma rápida e direta, através 

do espectro UVvis-NIR da suspensão diluída. Primeiramente, uma curva-padrão é gerada 

através dos espectros de suspensões aquosas preparadas a partir de uma suspensão-estoque de 

SPIONs, totalmente dispersa, de concentração previamente determinada por TXRF. A variação 

da absorbância em função da concentração de SPIONs mostrou alta dependência linear dentro 

de uma ampla faixa de comprimentos de onda. Outro ponto verificado é que, na faixa destacada 

(300-500 nm), não houve variação do espectro em função da funcionalização da nanopartícula-

estoque, o que demonstra a confiabilidade do protocolo de determinação da concentração de 

nanopartículas, para todas as dispersões de SPIONs envolvidas no experimento. A Figura A5 

apresenta um exemplo dos espectros de SPION-glic-pea-mtx 50:5:1 em diferentes 

concentrações, indicadas pela concentração de ferro total determinada por TXRF. 
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Figura A5. Espectros UVvis-NIR da SPION-glic-pea-mtx, nas diferentes concentrações indicadas na legenda. 
As concentrações variadas de SPION estão indicadas em função da concentração total de ferro em cada 

suspensão, determinada por TXRF. 
 
 O espectro da nanopartícula de magnetita é complexo com contribuições de 

espalhamento(5) e transições eletrônicas dentro do nanocristal(7), sobretudo na região do 

ultravioleta, e que também se estende por todo o visível. Na região do infravermelho próximo, 

nota-se uma banda larga de baixa absortividade, que se inicia a partir de 700 nm e estende-se 

até o infravermelho próximo, atribuída à transição de transferência de carga de intervalência 

entre os sítios de Fe(II) e Fe(III) que compõem a magnetita. 

A curva-padrão utilizada para ajuste da concentração das SPIONs apresentadas nos 

experimentos in vitro foi apresenta a correlação linear das absorbâncias em 500 nm das 

SPIONs, em função das suas respectivas concentrações. A Figura A6 apresenta as diferentes 

curvas de correlação, em função das absorbâncias nos comprimentos de onda 300 nm, 400 nm 

e 500 nm. 
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Figura A6. Correlação linear entre a absorbância de suspensões aquosas de SPION-glic-pea-mtx, em três 
comprimentos de onda distintos, em função da concentração da partícula em suspensão, representados por 

concentração de ferro. 
 
 

9.1.3. Viabilidade celular pelo ensaio do MTT 

O ensaio de viabilidade celular consiste em verificar a citotoxicidade dos materiais 

desenvolvidos, através de alterações na concentração de células viáveis, ou capazes de se 

proliferar, desencadeada pela presença dos fármacos em estudo. Para acompanhar essas 

alterações, acompanha-se algum fenômeno que seja proporcional à quantidade de células 

viáveis, como a atividade metabólica(8). O ensaio do MTT é uma quantificação colorimétrica 

das células viáveis através da ação da succinato desidrogenase, uma enzima mitocondrial ativa 

apenas em células vivas, sobre o MTT (Brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazólio]) que, quando reduzido torna-se um composto azul insolúvel, o Formazan 

(esquematização na Figura A7). A medida que o Formazan é formado, seus cristais destroem 

a integridade da célula, levando-a à morte. (9) 

 

[Fe]= y = 0,0473x + 0,0185 
R² = 0,995 

[Fe]= y = 0,0197x – 2,423.10-4 
R² = 0,999 

[Fe]= y = 0,00687x – 0,00194 
R² = 0,999 
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3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil brometo de 
tetrazólio 

1-5-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-1,3-difenilformazan 

 
Figura A7. Esquema da reação catalisada pela succinato desidrogenase mitocondrial, que converte o MTT, um 

sal hidrossolúvel amarelo, em um composto insolúvel azul, Formazan. 
 

O MTT, um composto amarelado hidrossolúvel, se transforma então em Formazan, um 

composto azul e insolúvel em soluções aquosas, em quantidade proporcional ao número de 

células metabolicamente viáveis. Os cristais são solúveis em DMSO, gerando uma solução de 

cor arroxeada, como é visualizada na Figura A8. Dessa forma, consegue-se relacionar a 

quantidade de células viáveis com a absorbância da solução em 490 nm. (8). A viabilidade não 

é determinada de maneira absoluta através de uma curva padrão mas de forma relativa, de 

acordo com a absorbância de um controle negativo, segundo a equação (A1). 

𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝐴𝑏𝑠5r$�?(𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)

𝐴𝑏𝑠5r$�?(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒	𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)
∗ 100% 

(A1) 

 
Figura A8. Foto mostrando placa de 48 poços contendo as soluções de formazan em DMSO das amostras e 

soluções-padrão, pronto para leitura da absorbância em 490 nm.  

MTT 
Formazan 
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9.2. Técnicas de caracterização de nanopartículas 

9.2.1. Espalhamento Dinâmico de Luz 

O fenômeno de espalhamento de luz por moléculas, macromoléculas e pequenas 

partículas já foi estudado por diversos pesquisadores ao longo dos últimos 150 anos. Iniciou-se 

com Tyndall, em 1868, ao descrever o espalhamento de luz por partículas maiores que seu 

respectivo comprimento de onda, seguido pelo estudo das partículas menores, por Rayleigh, 

em 1871. Ao longo do século, diversos pesquisadores demonstraram a influência das 

características tanto das partículas (tamanho, formato) como do meio na qual ela se move 

(viscosidade, índice de refração). O próprio Albert Einstein fez sua contribuição, descrevendo 

o movimento randômico das moléculas/partículas dispersas em um meio, e equacionando como 

seu deslocamento médio pode ser matematicamente relacionado com o tempo. O principal 

estudo foi a relação do espalhamento com o coeficiente de difusão das partículas, o que 

ocasionou o surgimento de diversos equipamentos comerciais que medem o diâmetro 

hidrodinâmico das partículas em suspensão, podendo ser relacionado também com seu grau de 

agregação e massa molar(1). 

 O diâmetro hidrodinâmico de uma partícula pode ser calculado pela equação de 

Einstein-Stokes, como segue na eq. (A2)(2): 

𝑫𝑯 =
𝑲𝑩𝑻
𝟑𝝅𝜼𝑫𝒕

 (A2) 

onde DH é o diâmetro hidrodinâmico, Dt o coeficiente de difusão translacional, KB a constante 

de Boltzmann, T a temperatura e η	a viscosidade. O coeficiente de difusão, por sua vez, é obtido 

através da medida de DLS, relacionando-se com os parâmetros obtidos através da eq. (A3): 

𝑫𝑻 =
𝜞
𝒒𝟐

 (A3) 

onde Γ é a constante de decaimento e q é a magnitude do vetor de espalhamento. Por sua vez, 

q é dependente do índice de refração do meio, comprimento de onda da radiação incidente e 
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ângulo da radiação espalhada. Por sua vez, a constante de decaimento é obtida pela variação da 

intensidade da radiação espalhada em função do tempo, dada a movimentação das partículas. 

De forma geral, a técnica de espalhamento dinâmico de luz monitora o movimento das 

partículas e o relaciona com o coeficiente de difusão das mesmas. O coeficiente, por sua vez, é 

dependente do tamanho e formato das partículas, assim como das características do meio, como 

viscosidade a uma dada temperatura. Dessa forma, partículas maiores são mais lentas e 

partículas menores se movem com maior velocidade e liberdade. O equipamento coleta 

informações através da incidência de um feixe de laser sobre uma amostra líquida (como uma 

suspensão). As partículas ou moléculas presentes na suspensão espalham a radiação em todas 

as direções, gerando interferências construtivas e destrutivas. Essas interferências, bem como 

sua flutuação ao longo do tempo, são contabilizadas e analisadas matematicamente através de 

funções de correlação. Essa função de correlação pode ser resolvida baseado em vários 

algoritmos. O diagrama de blocos que resume a estrutura de um equipamento de DLS  é 

mostrado na Figura A9. 

 
Figura A9. Diagrama de blocos de equipamento de Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS). 

 

 Os equipamentos mais modernos possuem detectores a 0 e 173o em função da direção 

do laser incidente. O detector a 173o permite um melhor monitoramento das partículas menores, 

pois partículas maiores espalham mais luz na direção frontal, atenuando o sinal das menores. 

  A partir do ajuste com funções, diversos parâmetros podem ser calculados, como o 

diâmetro médio das partículas, a distribuição das partículas em função do número, volume 
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ou intensidade de espalhamento, e o índice de polidispersividade. Esse último, por sua vez, 

tem sido calculado pelos softwares através da função de correlação, o que torna os valores 

confiáveis apenas para suspensões contendo uma população com um diâmetro médio de 

partículas. De forma geral, para suspensões mono ou multimodais, o índice de 

polidispersividade pode ser definido pela eq. (A4)(3,4): 

 

PdI =
𝝈𝟐

𝒅𝒉𝟐
 

(A4) 

onde σ é o desvio padrão e d é o diâmetro médio da distribuição de cada população de 

partículas presentes em suspensão. 

 Três algoritmos são os mais utilizados para relacionar a população das partículas 

com seu diâmetro hidrodinâmico médio: por número de partículas, volume das mesmas, e 

intensidade de espalhamento. O parâmetro intensidade considera que a intensidade do sinal 

espalhado é proporcional ao diâmetro elevado à sexta potência. Ele potencializa o sinal de 

partículas maiores, sendo muito útil para verificação de traços de agregados em suspensões 

com partículas pequenas. Dessa forma, considerando-se uma suspensão contendo 

quantidades idênticas de nanopartículas de 10 e 100 nm, a curva de distribuição de tamanho 

dessa população de partículas por número exibirá dois picos com intensidade  na proporção 

1:1. Por outro lado, o mesmo resultado apresentado por volume apresentará os picos na  

proporção 1:100 pois o volume ocupado por 50% da população formada pelas partículas 

maiores corresponderá a 99,9% da somatória do volume de todas as partículas. Finalmente, 

a curva plotada utilizando o parâmetro intensidade, terá apenas o sinal das partículas 

maiores uma vez que as partículas maiores (de 100 nm) espalham muito mais eficientemente 

a radiação e a relação entre as seções de choque seria 1.000.000:1. 
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Figura A10. Esquemas de histogramas de distribuição de tamanho para uma mistura 1:1 em número de 
nanopartículas de 10 e 100 nm, cujos dados foram analisados em função do Número, do Volume e da 

Intensidade de Espalhamento. 
 

9.2.2. Potencial Zeta 

  Em uma suspensão coloidal, a força de atração entre as nanopartículas é uma 

propriedade negativa, pois acarreta em agregação das mesmas. Objetivando a estabilidade, 

duas forças de repulsão podem ser utilizadas para manter as partículas dispersas em 

suspensão: forças eletrostáticas, decorrentes de repulsão de cargas superficiais das 

partículas(4); e forças estéricas, ocasionadas pela presença de polímeros (5) A medida de 

Potencial Zeta tem se mostrado de suma importância para a caracterização de 

nanopartículas, pois é uma medida indireta da carga superficial contida nas mesmas, o que 

gera a estabilidade de suas suspensões (6). Ou seja, coloides com alta magnitude de 

potencial zeta, tendem a ser mais estáveis do que coloides com valor (negativo ou positivo) 

de potencial zeta próximo a zero. 

  Como visualizada na Figura A11, devido à carga superficial das partículas, alguns 

grupos iônicos presentes na suspensão são fortemente atraídos pela partícula, formando uma 

monocamada conhecida como Camada de Stern. Essa camada, por sua vez, interage com 

moléculas de solvatação e outros contra-íons, formando uma nova camada cujo potencial é 

conhecido como potencial zeta. 

Número Volume Intensidade 
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Figura A11. Representação esquemática do potencial de superfície da partícula, que determina sua estabilidade 

coloidal, potencial de Stern e Potencial Zeta, determinados pelos íons e moléculas de solvatação presentes na 
suspensão na qual está dispersa.   

 
  Dessa forma, deve-se tomar cuidado ao realizar medidas de Potencial Zeta, pois essa 

propriedade envolve tanto características da partícula, como do meio da qual está dispersa, 

como pH e força iônica. Dessa forma, até diluições podem alterar a leitura da amostra.(4) 

A determinação do potencial zeta envolve uma medida que aproveita o fenômeno da 

mobilidade eletroforética, quando nanopartículas eletricamente carregadas movimentam-se 

em direção a um eletrodo de carga oposta, quando está sob influência de um campo elétrico, 

como esquematizada na Figura A12. 

  A velocidade de migração das partículas é proporcional ao sinal e magnitude do 

potencial zeta. Esse parâmetro é determinado pelo efeito Doppler, gerado pelo 

deslocamento de fase de um laser incidido sobre as partículas em movimento, quando estão 

sob influência do campo. O valor do potencial zeta é determinado matematicamente, 

considerando também as propriedades do meio na qual as partículas estão dispersas e que 

influenciaram em sua movimentação, como a viscosidade do fluído.  
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Figura A12. Funcionamento de uma cubeta utilizada para medidas de Potencial Zeta. 

 
 
 

9.2.3. Espectroscopia de Fluorescência de Raios X 

 A fluorescência de raio X é uma técnica muito versátil que simplifica a detecção e  

quantificação de elementos que constituem diversos tipos de amostra, sejam sólidos, líquidos, 

soluções ou suspensões. Sua principal vantagem é utilizar propriedades de natureza atômica 

para determinação qualitativa e quantitativa de elementos presentes em uma amostra, 

minimizando efeitos relacionados ao modo como esses átomos estão conectados e participam 

da substância, seja preso em um cristal, molécula, ou na forma iônica. 

 A Figura A13 lista resumidamente alguns processos de transferência eletrônica dentre 

os subníveis eletrônicos de um átomo, liberando energia na forma de Fluorescência. 

Sumariamente, uma fonte primária de Raios X é gerada, através da passagem de corrente 

elétrica sobre um filamento aquecido. Esses elétrons são acelerados através de alta voltagem, e 

bombardeiam uma amostra. Esse efeito leva à ejeção dos elétrons das camadas mais internas 

dos átomos, fenômeno que ocasiona a formação de uma fonte secundária de Raios X, cuja 

energia é dependente da transição eletrônica da qual é originada. (7) 
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Essa propriedade pode ser utilizada para determinação do elemento que origina essa 

transição, devido às diferenças de energia dos níveis eletrônicos que constituem os diversos 

elementos. Ou seja, cada elemento possui suas linhas de emissão de fluorescência de Raio X 

características, permitindo sua identificação. Dadas as limitações instrumentais, nem todos os 

elementos podem ser detectados: existem processos não-radiativos de estabilização atômica, 

que geram a emissão de um segundo elétron, denominado elétron Auger. Visando o alcance do 

estado fundamental, os fenômenos competem, o que diminui a eficiência do processo de 

fluorescência. Enquanto o efeito não-radiativo é predominante em elementos de menor número 

atômico, o mesmo fica cada vez mais fraco sobre os elementos mais pesados(8). Em outras 

palavras, a sensibilidade de detecção é diretamente relacionada com o número atômico do 

elemento-analito. 

 

Figura A13. Esquematização do processo de Fluorescência de Raio X. Elétrons foram omitidos de forma a 
simplificar a representação. 

 

O fenômeno de fluorescência de Raios X pode ser aplicado de diversas formas, gerando 

diferentes técnicas, como a Espectroscopia de Fluorescência de Raios X por Energia Dispersiva 

(EDX) e Espectroscopia de Fluorescência de Raios X por Reflexão Total (TXRF). Como 

discutido no decorrer do Capítulo 4, a principal vantagem da segunda técnica é minimização 
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dos efeitos da matriz da amostra analisada, aumentando a sensibilidade de detecção e 

quantificação dos analitos. Como visualiza-se na Figura A14A, a técnica de TXRF demonstra 

forte dependência linear (R2=0,997) entre o sinal do ferro (indicado pela área da emissão) obtido 

pela análise de um lisado de células contendo concentrações crescentes de SPIONs. Entretanto, 

a correlação linear é ainda mais acentuada, quando o sinal de ferro é normalizado pelo sinal de 

um dos padrões internos presentes na amostra (no exemplo, Ga e Ni), e cujo sinal foi lido 

simultaneamente ao sinal de ferro (Figura A14B). Essa leitura simultânea permite a atenuação 

de flutuações da leitura decorrente da interferência da matriz ou variações instrumentações 

decorrentes ao longo das medidas, aumentando a sensibilidade da medida e a confiança no 

resultado final. Essa relação também pode ser visualizada na Figura A15, através dos espectros 

de fluorescência, normalizados pelo sinal do padrão interno Ga. Percebe-se um aumento da área 

correspondente à principal emissão de ferro, e uma correspondência de todas as bandas do 

padrão interno Ni, presente na mesma concentração em todas as amostras. 
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Figura A14. A) Relação entre concentração nominal de ferro em lisado e sinal obtido pela técnica de TXRF. B) 
Relação da concentração nominal de ferro em lisado e do sinal de ferro obtido pela técnica de TXRF, quando 

normalizado pelo sinal de um dos padrões internos presentes na amostra (Ga e Ni). Essa normalização aumenta 
a relação linear entre concentração e sinal de fluorescência, evitando flutuações decorrentes da 

instrumentação. 
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Figura A15. Espectros de Fluorescência de Raio X obtidos pela técnica de TXRF, normalizados pelo sinal do 

padrão interno (Ga). 
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9.3. Colaborações 

9.3.1. Comparação de métodos de construção de SPIONs biotiniladas aplicadas como 

carreadores de fármacos em sistemas de pré-targeting 

 

 No Capítulo 1 foram apresentas diversas vantagens relativas ao uso de nanopartículas 

para o desenvolvimento de sistemas de diagnóstico e de tratamento mais efetivos de doenças, 

sobretudo o câncer. Para produzir tais materiais de forma inteligente, alguns parâmetros de 

síntese precisam ser otimizados, principalmente quando se trata de nanopartículas como suporte 

e carreador de moléculas e macromoléculas, que devem manifestar suas atividades específicas 

nos sítios-alvos. Nesse contexto, é importante considerar que detalhes experimentais podem 

alterar alguma característica das nanopartículas e, em consequência, impactar no resultado de 

atividade biológica. 

Dois aspectos importantes devem ser considerados no design de nanopartículas 

carreadoras de substâncias bioativas (Figura A16). A estrutura à esquerda representa 

nanopartículas onde tanto as moléculas que protegem e conferem dispersabilidade, quanto as 

moléculas do princípio ativo, encontram-se diretamente ligadas à superfície de forma aleatória. 

Entretanto, nesse caso, a interação da molécula bioativa com seu sítio-alvo pode ser pouco 

eficiente devido aos efeitos estéricos, fazendo-se necessário utilizar espaçadores para melhorar 

sua comunicação com o meio biológico. Nessa abordagem, altera-se o modo de ancoramento 

da molécula bioativa na superfície das nanopartículas, bem como sua estabilidade coloidal num 

dado meio.  

Outro ponto importante que deve ser considerado nas reações de funcionalização direta 

e pós-funcionalização, são a orientação e a conformação das moléculas bioativas na superfície 

das nanopartículas, que podem diminuir sua atividade ou inativá-las. Uma macromolécula, por 

exemplo, pode realizar ligações inespecíficas com a superfície das nanopartículas, impedindo 
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que seu sítio ativo se mantenha exposto para realizar a interação desejada, ou gerando alterações 

conformacionais que não somente podem inativar a molécula bioativa, mas também gerar 

conjugados tóxicos. (1) 

 
Figura A16. Estratégias para construção de carreadores de moléculas bioativas baseados em nanopartículas. 
As moléculas bioativas podem ser ligadas diretamente a superfície juntamente com agentes co-funcionalizantes 
(esquerda), ou por meio de espaçadores moleculares (centro). Em muitos casos, todavia, é fundamental orientá-

las adequadamente para preservar a atividade biológica. 
 
  

Nas reações de pós-funcionalização, são comumente utilizadas moléculas facilitadoras 

de formação de ligação covalente entre os grupos funcionais, por exemplo grupos amina e ácido 

carboxílico formando ligações amida. São exemplos típicos os reagentes EDC (1-etil-3-(3-

dimetilaminopropil)carbodiimida) e NHS (n-hidroxissuccinimida), e glutaraldeído. O primeiro 

é largamente empregado dada à sua efetividade e baixa toxicidade comparada ao segundo, e o 

mecanismo da reação de acoplamento utilizando o par EDC/NHS está esquematizado na 

Figura A17. 
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Figura A17. Mecanismo da reação de acoplamento pelo método do EDC/NHS, gerando ligação amida. 
Adaptado de (2). 

 

O tratamento de doenças de forma específica e ao nível molecular depende da 

concentração de agentes de tratamento nas células e tecidos afetados. Dentre as diversas 

possibilidades de direcionar potenciais agentes de tratamento para alvos específicos, um que 

tem chamado crescente atenção e interesse é o sistema de pré-targeting baseado em biotina e 

avidina/streptavidina. A técnica é baseada na forte afinidade entre biotina e streptavidina (Kd 

<10-15 M), a qual possui quatro sítios de ligação para biotina. Há diversos protocolos descritos 

na literatura que fundamentalmente baseiam-se na ligação de biotina a biomoléculas  tais como 

proteínas, antígenos, anticorpos, e DNA (processo de biotinilação), e os sítios-alvo com 

streptavidina, de modo a direcioná-las para os mesmos. Essa técnica já é explorada para 

procedimentos como Reação em Cadeia de Polimerase (PCR), purificação de proteínas, 

isolamento de bactéria, etc. Na técnica de pré-targeting, (3) um veículo de targeting é 

primeiramente administrado, de forma a ligar-se a seu receptor-alvo. Essa partícula pode ser 

um anticorpo conjugado à streptavidina. Ocorre, então, uma segunda administração, de um 

nanomaterial biotinilado, que também carregada o terapêutico. Essa abordagem aumenta a 
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seletividade do material pelo alvo, pois aumenta afinidade do sistema terapêutico à célula-alvo, 

diminuindo seu tempo de circulação e favorecendo a biodisponibilidade. 

 Inicialmente foram desenvolvidas nanopartículas funcionalizadas com ácido fólico e 

biotina, tendo fosfoetanolamina como agente funcionalizante primário. Aplicando o par 

EDC+NHS como agentes de acoplamento, ativa-se o grupo ácido carboxílico do ácido fólico e 

da biotina, ligando-as à SPION-pea através de suas aminas. Inicialmente, todos os produtos 

obtidos na reação de acoplamento apresentavam baixa dispersabilidade e estabilidade coloidal 

em meio biológico, inadequadas para nossas finalidades, provavelmente por causa do 

acoplamento de um número excessivo de moléculas de ácido fólico. Assim, foram iniciados os 

estudos com SPIONs funcionalizadas com glic e pea nas reações de acoplamento, de modo a 

limitar a quantidade relativa de moléculas de ácido fólico acopladas, e garantir uma maior 

dispersabilidade em meio neutro. Esta parte do trabalho foi realizado com a ajuda do aluno de 

Iniciação Científica André Ribeiro, sob minha co-orientação. 

Os resultados das medidas de DLS  e de potencial zeta indicam que, quanto maior a 

concentração de metotrexato e biotina (moléculas pouco solúveis) na superfície da SPION 

menor se torna o potencial zeta e, consequentemente, menor será a dispersabilidade das 

nanopartículas em água. Essa tendência pode ser verificada na (Figura A18), onde são 

comparadas as curvas de distribuição de tamanho de três suspensões aquosas com concentração 

equivalente de nanopartículas, mas quantidade relativa de glic/pea menor em relação a mtx/biot. 

Nota-se o deslocamento da curva do SPION contendo maior quantidade relativa de fármaco 

para a direita, para regiões de maior diâmetro hidrodinâmico da partícula, compatível com um 

maior grau de aglomeração. Os dados então de acordo com os espetros de infravermelho antes 

e depois da reação de acoplamento, onde os modos vibracionais correspondentes ao grupo 

fosfato estão claramente definidos na SPION-glic-pea (primeira funcionalização), mas é 

modificado após acoplamento de mtx e biot (pós-funcionalização) gerando a SPION-glic-
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pea@mtx-biot, onde nota-se alterações na região de 980 a 1080 cm-1, devido à presença de 

outras moléculas na superfície da nanopartícula, além de glic e pea (Figura A19). 
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Figura A18. Curvas de distribuição de tamanho obtidas por medidas de DLS das SPIONs antes (SPION-glic-

pea) e após reação de acoplamento (SPION-glic-pea@mtx-biot), onde 100:10:1:1 e 50:5:1:1 correspondem às 
proporções relativas dos agentes co-funcionalizantes das nanopartículas. 

 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

1001

993

979

1638

583

605

587

10711632

1638

 

SPION-glic-pea@mtx-biot
50:1

SPION-glic-pea@mtx-biot
100:1

SPION-glic-pea

Tr
an

sm
itâ

nc
ia

 (%
)

Número de onda (cm-1)

1075

1075

 

Figura A19. Espectros FT-IR da nanopartícula inicial SPION-glic-pea, e SPION-glic-pea@mtx-biot, 
desenvolvidas pelo processo de pós-funcionalização, utilizando EDC e NHS como reagentes de acoplamento. 
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9.3.2. Avaliação do efeito anti-inflamatório de ibuprofeno ancorado a nanopartículas 

magnéticas  

 Conforme apresentado no Capítulo 4.3.1, o ibuprofeno é um dos anti-inflamatórios 

mais comuns utilizado pelos seres humanos, mas que possui uma baixa biodisponibilidade e 

gera efeitos colaterais durante seu uso prolongado. Comumente o uso dos fármacos está 

limitado a fatores farmacocinéticos e toxicológicos como o limite de concentração e de tempo 

de permanência no sangue, na maioria das vezes limitado a sua baixa solubilidade, e também 

efeitos colaterais indesejáveis inerentes às terapias com doses elevadas. Entretanto, quando 

fármacos são ancorados à superfície de nanopartículas observam-se melhoras nessas limitações 

impostas pelas condições farmacocinéticas, gerando um aumento do tempo de circulação do 

fármaco no sangue, que permite a retenção e o acúmulo em áreas de interesse terapêutico, assim, 

diminuindo as doses administradas e aumentando a especificidade do fármaco ao local de ação. 

O objetivo deste projeto consistiu em avaliar o efeito anti-inflamatório desse fármaco, na forma 

base livre, e quando ancorado em nanopartículas de óxido de ferro, utilizando glicerol-fosfato 

como adjuvante.  

A primeira etapa do trabalho consistiu na realização de um estudo cinético para 

determinar as condições ótimas de trabalho e uma vez determinada, as células foram induzidas 

a um estado inflamatório através do tratamento com lipopolissacarídeos (LPS), de forma a 

analisar os efeitos do tratamento, realizado com ibuprofeno livre e ancorado às nanopartículas. 

O trabalho foi em parceria com a Profa. Dra. Sandra Farsky do Laboratório de Análises Clínicas 

e Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF-USP), e os ensaios biológicos 

foram realizados pela aluna de pós-graduação Mariana Romano, sob co-orientação das Dras. 

Cristina Bichels Hebeda e Mayara Klimuk. 

A situação inflamatória é visualizada em nosso corpo como dor, vermelhidão e até febre. 

Mas na verdade, consiste microscopicamente em uma resposta vital das células que envolve 
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diversos fenômenos bioquímicos e imunológicos. Um dos mais importantes consiste na  

fagocitose ou endocitose dos antígenos e das células injuriadas. Para que esse efeito aconteça, 

é imprescindível que haja migração celular, quando o sistema imunológico detecta uma invasão 

ao corpo por um antígeno. Nesse recrutamento, as principais armas são os leucócitos, e 

destacam-se duas classes importantes: os linfócitos, responsáveis por reconhecer o estímulo 

nocivo e atrair outras células, e os macrófagos, que auxiliam no combate dessas injúrias, 

“digerindo” os invasores.(4) 

Para destruição dos antígenos, os macrófagos possuem uma fisiologia diferenciada 

constituída em enzimas que geram espécies tóxicas para micro-organismos invasores. Uma 

dessas enzimas constituem nas ciclo-oxigenases (COX), que produz prostaglandinas, 

responsáveis por induzir inchaços e dores locais. Os medicamentos anti-inflamatórios, como o 

ibuprofeno, age de forma inibitória dessas enzimas, atenuando os sintomas desconfortáveis dos 

processos inflamatórios.(4) 

Os ensaios in vitro foram realizados com a linhagem celular de macrófago RAW 264.7 

provenientes de camundongos da espécie Mus musculus. As células foram cultivadas em estufa 

a 37°C sob atmosfera de 5% de CO2 e mantidas em meio de cultura DMEM suplementado com 

10% de soro fetal bovino (SFB). Para esse experimento, foram utilizadas placas de 24 poços 

contendo 400.000 células/poço. Os experimentos consistiram em verificar se o uptake celular 

das SPION-glic-ibu se altera em função da concentração de ibu, considerando os ensaios 

preliminares apontados no Capítulo 4.5.3 onde a concentração de ibuprofeno não alterou o 

uptake celular em relação à SPION-glic. Também foram verificados a influência do tempo e da 

concentração das partículas no meio de cultura. (0,25; 0,50 e 1,0mg/mL). 
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Figura A20.  Quantidade total de ferro, após normalização, em µg de ferro/g de proteína obtida por método 
colorimétrico de macrófagos murinos incubados com SPION-glic-ibu na concentração final de 0,5; 0,50 ou 1,0 

mg/mL de ferro por poço, onde as colunas azuis correspondem à proporção 10:1, as vermelhas a 25:1 e as 
verdes a 50:1 dos ligantes glicerol-fosfato:ibuprofeno na superfície das SPIONs. 

 

 O método de Bradford para quantificação de proteína e protocolo colorimétrico de 

quantificação de ferro intracelular (conforme indicados nos Capítulos 3.1.3 e Apêndice) foi 

aplicado, de forma a quantificar qual o grau de incorporação de cada partícula. Os resultados 

(Figura A20) indicaram dependência da incorporação de SPION em função da sua 

concentração no meio de cultura.  

Os ensaios seguintes empregaram SPION-glic-ibu na proporção molar 10:1 (glic/ibu), 

que apresentam maior concentração de ibuprofeno e maior grau de incorporação em 

macrófagos.  O estudo consistiu em um acompanhamento da cinética do processo, utilizando 

condições análogas ao primeiro ensaio de uptake. Entretanto, utilizou-se apenas a concentração 

de SPION referente a 0,5 mg Fe.mL-1, variando-se o período de incubação correspondente a 1 

a 48 horas (indicado na Figura A21). 
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Figura  A21. Quantidade total de ferro, em µg, proveniente de SPIONs com proporção de ligantes 10:1 de glic-

ibu incorporadas por macrófagos murinos em diferentes tempos de incubação como mostrado no gráfico. 
Quantidade obtida sem normalização por quantidade de proteína, por método colorimétrico. 

 
  

A expressão da enzima COX-2 gera subprodutos que podem ser monitorados através de 

ensaios bioquímicos, e relacionados diretamente com o poder inibitório de medicamentos. Um 

dos subprodutos consiste em óxidos de nitrogênio, que podem ser quantificados através do 

protocolo. Dessa forma, o estudo de potencial anti-inflamatório consistiu em comparar o efeito 

de SPION-glic-ibu em relação a uma solução salina de ibuprofeno (na forma base conjugada). 

O experimento consistiu em incubar a célula com SPION-glic-ibu, como nos experimentos 

anteriores, e depois induzir uma condição inflamatória nos macrófagos, adicionando-se 

lipopolissacarídeos (LPS) de E. coli. Nessa situação, é produzida óxido nítrico – convertido 

rapidamente em nitrito - e, através da reação de Griess, é quantificado colorimetricamente.(5) 

Após 24h do plaqueamento contendo 2.105 células/poço, realizou-se a incubação das 

células com as nanopartículas nas mesmas condições do estudo cinético, mas com 8h de 

incubação. O experimento foi realizado com SPION-glic-ibu 10:1 e ibuprofeno na mesma 

concentração que na partícula.  Em seguida, o sobrenadante foi removido, os poços foram 

lavados com PBS gelado e adicionou-se uma suspensão de lipopolissacarídeos (LPS) com a 
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concentração final de 1µg.mL-1 por poço, resultando em uma nova incubação, porém esta com 

18h de duração.(5). Os resultados estão apresentados na Figura A22. 

 Para quantificação de nitrito, 100 µL de cada sobrenadante é transferido para uma placa 

de 96 poços, e misturado a 100 µL do Reagente de Griess fresco (uma solução 1:1 (v/v) de uma 

solução aquosa de sulfanilamida 1%, e uma solução aquosa de cloridrato de N-(1-naftil) 

etilenodiamina em água 0,01% (v/v) contendo ácido fosfórico 5% (v/v))(6). A quantificação foi 

realizada através de uma curva de calibração (Figura A23) utilizando solução de nitrito de 

sódio 10 mM. Os pontos referentes à curva-padrão foram preparados com 100 µL de Reagente 

de Griess, 90 µL de controle-negativo, não-tratadas nem com SPION ou LSP, e 10 µL de 

solução de nitrito. O ensaio também conta com um controle positivo, tratado apenas com LPS, 

o que corresponderia ao grau máximo de inflamação que poderia ser visualizado. O composto 

colorido resultante teve sua absorbância lida a 540 nm. 

Conforme pode ser observado na Figura 14, o tratamento com SPIONs foi mais efetivo 

que seu correspondente sem SPION, em todas as condições. Embora o ensaio citotoxicológico 

não tenha sido concluído até a conclusão desta tese, tanto as SPIONs como o ibuprofeno, foram 

administrados abaixo dos limites farmacológicos estabelecidos na literatura(5). 

Observando os dados, percebe-se a potencialidade da pesquisa desenvolvida, indicando 

uma grande vantagem em utilizar a nanopartículas como adjuvante na administração de 

ibuprofeno para combater processos inflamatórias. Atualmente, ensaios in vivo estão em 

planejamento, através da adaptação dos experimentos com LPS em modelos de camundongo. 
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Figura A22. Quantidade total de nitrito produzida após tratamento de uma inflamação induzida por incubação 
com LPS por 18h em macrófagos murinos. Esse tratamento consistiu na incubação de SPION-ibuprofeno nas 

proporções dos ligantes 10:1 e 25:1, e nas concentrações de 0,5 e 1,0 mg/mL de ferro durante 8 h.  
 

 

Figura A23. Curva-padrão de nitrito, construída pelo método de adição de padrão, utilizada para calcular os 
valores totais de nitrito de cada uma das condições estudadas. 

 

Os ensaios citotoxicológicos estão sendo realizados, através do método colorimétrico 

por MTT e por citometria de fluxo utilizando anexina e iodeto de propídeo como marcadores. 

Além disso, novas partículas de óxido de ferro estão em elaboração, dessa vez o ibuprofeno é 

conjugado através de reações de pós-funcionalização. Essas SPIONs também serão 

consideradas na série de partículas com ação anti-inflamatória. A estratégia, em 
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desenvolvimento pela aluna de pós-graduação Mariana Romano sob minha orientação e do 

Prof. Koiti Araki, será desenvolver análogos glicéricos que possuam maior poder de 

concentração de fármacos hidrofóbicos, aumentando o poder de entrega da nanopartículas sem 

afetar sua estabilidade.  
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