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Apresentação 
 
 

Atualmente, Nanociência e Nanotecnologia estão muito próximas a 

nós, pois vários produtos nanotecnológicos já estão sendo comercializados 

e existem várias pesquisas científicas nessas áreas do conhecimento. Por 

outro lado, elas são complexas, multidisciplinares e dinâmicas e ainda não 

são do domínio de todos os integrantes da sociedade. Cerca de meio século 

de pesquisas em Nanotecnologia gerou muitos produtos que estão 

disponíveis no mercado desde os anos 2000. Assim, temos desde escovas 

de dentes contendo nanopartículas de prata para evitar contaminações até 

nano-repelentes de chuva e óleo para vidros de automóveis.  

Na área ambiental, as nanopartículas são úteis em processos de 

biorremediação para adsorção de contaminantes presentes no solo e na 

água, sendo também apropriadas em processos de desinfecção do ar. Na 

área da saúde, nanotubos de carbono vêm sendo utilizados para promover 

regeneração óssea em situações de fraturas e até mesmo em casos de 

restauração dentária; nanopartículas de prata vêm sendo associadas a 

pomadas para combater infecções e para potencializar o processo 

cicatrizante; nanopartículas poliméricas ou lipídicas são empregadas na 

entrega direcionada de fármacos no organismo de humanos e de animais. 

Ainda, diversos tipos de nanopartículas têm sido utilizados em testes de 

diagnóstico e na formulação de vacinas.   

Considerando esse cenário e que o conhecimento implica na 

percepção e interpretação das inovações tecnológicas, é muito importante 

conhecer os conceitos básicos desse tema e relacioná-los ao contexto 

socioambiental. Podemos orientar nossas ações de uma forma mais 

consciente quando compreendemos que as inovações precisam seguir 
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padrões éticos e ecologicamente sustentáveis. Para isso, é importante 

informar a população sobre as pesquisas científicas que são 

constantemente desenvolvidas no Brasil e no mundo para que seja possível 

estabelecer debates sobre as potencialidades, e também sobre as 

limitações, da Nanotecnologia.   

Com o intuito de popularizar o conhecimento científico, diversas 

ações vêm sendo atualmente implementadas. Uma das vertentes 

comumente empregadas é a transposição didática de conceitos e 

metodologias científicas para uma linguagem acessível, passível de ser 

interpretada e compreendida pela população leiga (comunidade não-

científica). Por meio da transposição didática é possível aproximar o “saber 

sábio” (conhecimento produzido pelos cientistas) do “saber a ensinar” 

(informações presentes em livros e ferramentas didáticas) e do “saber 

ensinado” (presente na comunicação dos profissionais da educação). 

Essa perspectiva é particularmente interessante no âmbito 

educacional, pois muitos docentes não ensinam Nanociência e 

Nanotecnologia em suas aulas por não dominarem o tema. Ao planejar as 

aulas, os professores precisam compreender o assunto a ser discutido e 

saber abordar questões sociocientíficas relacionadas a ele. Para tanto, 

precisam ter acesso a ferramentas de ensino que os auxiliem na 

preparação de suas aulas. Considerando tais questões, acreditamos que os 

cientistas podem elaborar essas ferramentas - valendo-se da abordagem 

metodológica da transposição didática - para tornar os conteúdos de 

Nanociência e Nanotecnologia mais acessíveis. Além disso, a aproximação 

da sociedade com a ciência vem de encontro ao movimento CTSA (ciência, 

tecnologia, sociedade e meio ambiente), atualmente priorizado no âmbito 

educacional. Afinal, é evidente a importância da construção de narrativas 

que estimulem a criticidade e conduzam à tomada consciente de decisões. 
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Sendo assim, esta obra apresenta uma compilação de transposições 

didáticas produzidas por alunos dos Programas de Pós-Graduação em 

Biotecnologia e em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP) durante a disciplina “Nanobiotecnologia aplicada à saúde 

humana e animal”. Nossa proposta é divulgar informações objetivas e 

simples sobre conceitos e metodologias empregadas nas pesquisas em 

Nanotecnologia. Também trazemos uma série de sugestões de artigos com 

propostas experimentais, sites, vídeos e livros para melhor compreensão 

do tema.  

Ressaltamos que, com o intuito de facilitar o entendimento do  

objetivo central das pesquisas, omitimos os nomes de algumas técnicas e, 

por vezes, alguns experimentos realizados. Não pretendemos gerar um 

reducionismo das pesquisas científicas e dos processos metodológicos. 

Nosso intuito é aproximar a comunidade não-científica das inovações 

nanotecnológicas. Ao ter contato com os objetivos e resultados alcançados, 

presumimos que o leitor perceberá que a ciência é baseada em uma 

constante construção de saberes e reconhecerá as suas potencialidades e 

os seus desafios.  

Com isso, as transposições foram conduzidas para que os conceitos 

científicos mantivessem semelhanças com a essência das pesquisas e que 

também assumissem outros significados, característicos do contexto do 

ensino. Ao municiar os docentes com conhecimentos que possam levar à 

compreensão de temas tão complexos e contemporâneos, esperamos 

contribuir para uma democratização no debate sobre Nanociência e 

Nanotecnologia na sociedade. 

A propósito, esta obra foi planejada para auxiliar na formação 

continuada de professores (de diversos níveis do ensino), para que esses 

profissionais tenham maior segurança ao abordar o tema em sala de aula. 

No entanto, a leitura é igualmente adequada para todos aqueles que se 
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interessam por Nanociência e Nanotecnologia e desejam ampliar seu 

engajamento com as inovações tecnológicas, bem como para alunos do 

Ensino Médio que estejam avaliando áreas para atuação no futuro. Esta 

obra também é indicada para profissionais acadêmicos interessados em 

práticas de divulgação científica. 

Desejamos que esta obra contribua para uma releitura dos pequenos 

(nano) detalhes presentes no nosso cotidiano!   

 



 
 
 

Prefácio 
 

Delmárcio Gomes da Silva 1 

 

 

No contexto do ensino de Ciências, a atual reforma do ensino médio 

abriu caminho para inovações no ensino e tem apontado para a 

necessidade de levar para a sala de aula temas que ajudem os estudantes 

a compreender as formas pelas quais as tecnologias vêm influenciando o 

modo de vida da sociedade. Atualmente, a Nanotecnologia tem se tornado 

um dos pilares do desenvolvimento científico-tecnológico, contudo, sua 

inserção cultural e educacional na sociedade é muito baixa. Diante disso, 

se faz necessário cada vez mais ampliar e fortalecer as ações de ensino e 

divulgação da Nanotecnologia, desde a educação básica, e oferecer ao 

ensino de Ciências uma temática que desenvolve no aluno a capacidade de 

fazer interconexões entre diferentes campos do conhecimento. A 

Nanociência é um tema multidisciplinar por definição, e o fato de fazer 

conexões entre diversas áreas, como a Química, Física, Biologia e 

Matemática, faz dela um promissor instrumento didático a ser 

desenvolvido na formação do aluno. Somado a isso, hoje é possível 

encontrar produtos no mercado que aplicam essa nova tecnologia e isso 

mostra que ela já está presente direta ou indiretamente em nosso 

cotidiano. Portanto, passa a ser importante para o campo da educação 

trabalhar esse tema dentro das escolas, reforçando a importância da 

alfabetização científica na formação dos estudantes, ao mesmo tempo que 

se permite ressaltar as relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

 
1 Especialista em ensino da Nanociência e Nanotecnologia; Idealizador do Ensinano – Plataforma de Ensino da 
Nanotecnologia; www.ensinano.com.br 
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Ambiente (CTSA). Enxergo neste novo livro “CONEXÃO 

NANOTECNOLÓGICA: DA BANCADA PARA A SALA DE AULA” uma 

proposta pedagógica muito rica e que estimula o debate com professores 

e estudantes sobre os desafios da mudança de padrões de produção e de 

consumo que acontecerá nos próximos anos com a introdução dos 

nanomateriais na sociedade. Esse tipo de obra é fundamental, 

principalmente, por sabermos que a Nanotecnologia é uma área 

relativamente nova da Ciência e é possível que os educadores não tenham 

tido contato com ela durante sua formação profissional na Universidade 

anos atrás. Esse novo material didático, além de trazer para os estudantes 

os conceitos e fundamentos de nanociência, por meio de uma linguagem 

propriamente escolar, é uma obra capaz de oferecer uma base para que 

novas estratégias de ensino e aprendizagem possam ser criadas a partir da 

formação continuada e atualização dos educadores. Recomendo a leitura 

e, em especial, me alegra saber que este passa a ser mais um material 

didático gratuito que fortalece a ideia de que a inserção da Nanotecnologia 

na educação é um caminho eficaz para a sua democratização e 

conscientização de toda a sociedade. 

 



 
 
 

Capítulo 1 
 

Das inovações à formação crítica em 
nanociência e nanotecnologia 

 
Cyntia Silva Ferreira 1 

Samara Mayra Soares Alves Dos Santos 2 

Júlia De Matos Fonseca 3 

 

 

Vivemos ao redor de uma infinidade de objetos e fenômenos que não 

podem ser observados a olho nu. Por exemplo, existem microrganismos 

que não conseguimos ver sem utilizar um equipamento específico, tais 

como vírus, bactérias e alguns fungos, que só podem ser visualizados com 

o auxílio de um microscópico. E se lhe contássemos que existem muitas 

partículas menores que esses microrganismos? Pois elas existem e são as 

nanopartículas, que estão presentes em praticamente todos os lugares e 

são muito utilizadas no nosso cotidiano. Precisamos dar mais atenção a 

elas! 

Xampus, escovas de dentes, roupas, panelas, tintas e bebedouros são 

apenas alguns exemplos de produtos com Nanotecnologia que já são 

comercializados. E você, consumidor, já está comprando e utilizando 

diversos produtos que contém nanopartículas. Agora, lhe perguntamos: 

você tem consciência disso? Escolhe um determinado produto porque ele 

possui (ou não) nanopartículas? E, afinal de contas, que vantagens esses 

nanomateriais conferem a um xampu ou a uma tinta?      

 
1 Graduada em Biotecnologia pela Universidade Federal de Alfenas (2010) com Mestrado e Doutorado em 
Biotecnologia pela Universidade Federal de Ouro Preto (2013 e 2017) e Mestrado em Ensino de Ciências pela mesma 
Universidade (2019). 
2 Graduada em Engenharia de Bioprocessos pela Universidade Federal de São João Del-Rei (2017), cursando Mestrado 
em Ciências Biológicas (2021) na Universidade Federal de Ouro Preto. 
3 Graduanda em Ciências Biológicas (Licenciatura) na Universidade Federal de Ouro Preto (2021). 
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Conceitualmente, a Nanociência diz respeito ao estudo das 

potencialidades, da manipulação e das propriedades de materiais e 

estruturas com dimensões nanométricas (Figura 1).  
 

 

Figura 1: Exemplos de diferentes objetos com tamanhos indicados nas escalas métricas e nanométricas. 
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Na escala nanométrica (bilionésima parte do metro), os materiais 

possuem propriedades físicas (mecânicas, ópticas e magnéticas) 

singulares e bem diferenciadas daquelas que exibem se comparados aos 

seus análogos na escala macrométrica. Assim, nanopartículas apresentam 

alta dispersão, variações na condutividade, grande área superficial e 

elevada reatividade, propriedades que as tornam interessantes para o 

desenvolvimento de novos produtos tecnológicos. 

De fato, a Nanotecnologia se beneficia dessas propriedades para a 

fabricação de materiais, dispositivos e produtos mais resistentes, mais 

duráveis, com novas propriedades funcionais e que possuam aplicações 

práticas e tecnológicas. Além disso, nanoestruturas também podem ser 

utilizadas para aprimorar produtos já existentes e potencializar as 

propriedades de outros materiais. Por exemplo, nanopartículas de ouro 

são utilizadas para melhorar a eficiência de catalisadores e nanotubos de 

carbono podem intensificar a dureza e a resistência de cimentos. 

Assim, a Nanotecnologia abrange diversas áreas do conhecimento e 

representa um campo de pesquisa interdisciplinar, fazendo uso de 

diferentes tipos de nanomateriais, tais como: nanopartículas metálicas 

(prata, ouro, óxido de ferro); nanoemulsões; lipossomas; nanopartículas 

lipídicas; dendrímeros; nanopartículas poliméricas; pontos quânticos 

(quantum dots); fulerenos; nanotubos de carbono; nanopartículas de 

cerâmica e nanocompósitos (quando nanopartículas são associadas a 

polímeros e resinas).   

É nesse contexto que surgiram novas áreas designadas com o prefixo 

“nano”, como a nanomedicina, nanobiotecnologia, nanoagricultura, 

nanoengenharia, nanoinformática, nanoeletrônica e nanorrobótica. Dessa 

forma, os nanomateriais têm sido inseridos aos poucos no nosso cotidiano: 

em cosméticos, roupas, fármacos, chips eletrônicos, embalagens, na 
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construção civil e até mesmo nos produtos destinados aos animais 

domésticos (Figura 2). 
 

 
 

 
 

 
 

Disponível em: 
<https://www.insiderstore.com.br/products

/t-shirt-antiviral>. Acesso em: 19.07.2021 

Camiseta antiviral Insider (nanotecnologia de 
íons de prata aplicada na superfície do tecido). 

Panelas Linea – Oxford (a camada colorida presente nas peças recebe 
nanopartículas que reduzem em cerca de 95% a proliferação de 

fungos e bactérias). 

Disponível em: 
<https://www.oxfordporcelanas.com.br/line
a-nanquim-4pcs/p>. Acesso em: 19.07.2021 

Protetor Solar Facial Com Vitamina C – Anasol  
(contém nanovetor para a vitamina C). 

Disponível em: 
<https://dahuer.com.br/produtos/anasol/an

asol-clinicals-> Acesso em: 19.07.2021 
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Figura 2: Produtos contendo nanomateriais já disponíveis no mercado. 

 

Podemos observar vários exemplos atuais e inovadores na área da 

saúde, como a nanocelulose vegetal usada para regeneração da pele em 

pacientes com queimaduras. As nanopartículas magnéticas têm sido 

utilizadas como agentes de contraste em imagens por ressonância 

magnética, bem como no tratamento de tumores por meio da magneto-

hipertermia, que consiste no aquecimento específico de células tumorais 

quando estão sob efeito de um campo magnético alternado. Para esse 

Manta adesiva Bactericida Anti-Fungos Promaflex (nanotecnologia de íons 
de prata, ideal para revestimento de superfícies como guarda-roupas). 

Disponível em: 
<https://loja.promaflex.com.br/xo-

mofo-manta-antimofo-antibacteria>. 
Acesso em: 19.07.21 

Nano repelente de chuva e óleo para vidro de carro Nasiol - 
(nanotentáculos formam uma camada repelente de líquidos) 

Disponível em: <https://nasiol.com.br/product-
category/automotivo/glasshield/>. Acesso em: 

19.07.2021 

Revestimento térmico NanoTHERMIC (contém esferas nanométricas 
de cerâmica ocas que reduzem a temperatura do ambiente) 

Disponível em: 
<https://nanotechdobrasil.com.br/nanoth

ermic-1/> Acesso 19.07.2021 
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último exemplo, nanopartículas de ouro também se mostram eficientes, 

pois são capazes de converter luz absorvida em calor localizado, 

permitindo o tratamento fototérmico. 

Outra aplicação comum das nanopartículas é no carreamento e 

entrega de drogas, já que conseguem atravessar barreiras biológicas e 

chegar ao tecido infectado, aumentando a especificidade da entrega e o 

efeito terapêutico. Além disso, já que a entrega da droga na célula-alvo 

tende a ser mais específica, o tratamento se torna menos agressivo ao 

organismo. Já a entrega, por meio de nanopartículas, de antibióticos que 

possuem baixa biodisponibilidade permite a liberação controlada desses 

medicamentos e a manutenção de níveis adequados e efetivos, diminuindo 

assim os riscos de seleção de microrganismos resistentes.  

Na cosmética, nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2) vêm sendo 

incluídas nas formulações de protetores solares, já que absorvem a 

radiação ultravioleta de maneira mais eficaz. Além disso, aprimoram 

esteticamente o produto, que fica transparente e não forma manchas 

brancas na pele. Nanopartículas de óxido de zinco também funcionam 

como filtros de raios ultravioleta e vêm sendo usadas em combinação com 

as nanopartículas de dióxido de titânio. 

As nanopartículas de prata também têm ganhado grande destaque 

em vários setores industriais. Devido à sua versatilidade e atividade 

antimicrobiana, elas já são adicionadas em roupas para promover efeito 

anti-odor, em revestimentos de superfícies, em desinfetantes para 

cuidados com animais domésticos, em curativos para prevenção de 

infecções e até mesmo no revestimento de escovas de dentes e de panelas 

de cerâmica! 

Na área ambiental, as nanopartículas magnéticas são capazes de 

interagir com manchas de óleo, removendo esse contaminante com auxílio 

de um campo magnético, sendo muito úteis para resolver possíveis danos 
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ambientais causados geralmente pelas indústrias de petróleo e gás. Outros 

tipos de nanopartículas também podem ser utilizados para remoção de 

contaminantes e corantes, já que a sua área superficial aumentada permite 

a adsorção de metais e de substâncias orgânicas. Além disso, processos de 

degradação química ou fotoquímica para tratar efluentes industriais são 

possíveis devido ao comportamento semi-condutor de algumas 

nanopartículas, como os nanotubos de dióxido de titânio. Além de atuar 

na descontaminação, as nanopartículas também são empregadas no 

desenvolvimento de sensores para a detecção e monitoramento de 

poluentes ambientais. 

Os nanosensores também possuem utilidade no setor rural, para 

verificar a qualidade do solo, para detectar agroquímicos ou analisar sua 

liberação, e, ainda, para acompanhar o amadurecimento de frutos. 

Durante a produção agrícola, nanofertilizantes são utilizados para 

melhorar a entrega de nutrientes no solo, e, para a comercialização dos 

agroprodutos, já existem embalagens “inteligentes” contendo 

nanopartículas para prevenir o crescimento microbiano, o que aumenta o 

tempo de prateleira. Como podemos ver, as nanopartículas estão 

presentes em muitos setores de produção e suas aplicações são 

extremamente diversificadas.  

Diante de tantas aplicações que se mostram vantajosas, fica evidente 

que a Nanotecnologia é promissora e poderá revolucionar nosso modo de 

vida e a economia. Pesquisas no campo das ciências econômicas mostram 

que a Nanotecnologia corresponde a uma revolução tecnocientífica com 

crescimento garantido nos próximos anos. Portanto, a Nanotecnologia no 

Brasil atualmente já é tida como área prioritária e estratégica para a 

pesquisa e para o desenvolvimento científico e tecnológico. O país tem 

investido em redes cooperativas e laboratórios de pesquisa, os quais 

também muitas vezes contam com o apoio de empresas privadas.  
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Por que falar sobre nanotecnologia? 
 

Considerando todo esse contexto, espera-se que os nano-produtos e 

os conceitos científicos referentes a essa área estejam cada vez mais 

presentes nas mídias e inseridos no nosso cotidiano. Mas qual será a 

percepção da população diante de tudo isso? Como consumidores, será 

que somos privilegiados em adquirir produtos nanotecnológicos? Além 

disso, será que todas as empresas são transparentes quanto à adição de 

nanomateriais em seus produtos? E, será que existem aqueles que nem se 

valem da Nanotecnologia, mas a utilizam como propaganda enganosa? 

Ademais, é necessário pensar nos impactos socioculturais e 

ambientais causados pela Nanotecnologia. Os avanços da área irão 

modificar nossos meios de comunicação e resultarão em divisões sociais 

do trabalho? Como os benefícios desses avanços serão distribuídos para a 

população? Veremos equidade nesse processo e a Nanotecnologia será um 

instrumento para melhorar as condições de vida de todos? E não menos 

importante: nanopartículas podem acarretar efeitos tóxicos para o ser 

humano e para o meio ambiente? Quais os efeitos das nanopartículas 

sobre nosso sistema imunológico, cardiorrespiratório e gastrointestinal? 

Afinal de contas, podemos entrar em contato com nanopartículas pela 

ingestão de medicamentos e eventualmente de cosméticos e protetores 

solares, pela inalação em ambiente de trabalho (exposição em indústrias 

ou em laboratórios de pesquisas) e pelo contato com produtos químicos. 

Também temos que pensar nos riscos da exposição aos rejeitos industriais, 

nos moradores próximos dessas áreas. 

É preciso refletir sobre os efeitos da nanopoluição porque, 

infelizmente, as propriedades singulares que fazem das nanopartículas 

interessantes para diferentes aplicações também são as responsáveis por 

lhes conferir potenciais efeitos deletérios. Sendo assim, ainda é 



Cyntia Silva Ferreira; Samara Mayra Soares Alves Dos Santos; Júlia De Matos Fonseca  |  27 
 

imprevisível o que poderá acontecer se nanopartículas forem acumuladas 

no meio ambiente e nos organismos. Uma vez absorvidos, os 

nanomateriais podem facilmente atingir a corrente sanguínea e se 

espalhar sistematicamente, além de passar por membranas celulares. No 

caso de nanopartículas com efeitos antibacterianos, quais seriam as 

decorrências de sua interação com a microbiota intestinal? Ou mesmo no 

meio ambiente, será que poderia ocorrer um desequilíbrio microbiano 

devido à eliminação de bactérias benéficas que habitam o solo, por 

exemplo?  

Portanto, ainda serão necessárias muitas pesquisas para elucidar a 

possível bioacumulação, toxicidade e persistência dos nanomateriais nos 

ecossistemas, especialmente porque tais eventos são dependentes de uma 

série de fatores, como tamanho e formato, concentração e tempo de 

exposição. O Brasil ainda carece de regulamentações específicas para a 

Nanotecnologia, e as agências de controle e regulação avaliam esses 

produtos com os mesmos parâmetros utilizados para analisar seus 

materiais brutos correspondentes. É por essa razão que já existem muitos 

produtos sendo comercializados e é preciso considerar urgentemente 

quais os impactos causados pela produção dos nanomateriais, seu uso e 

seu descarte e liberação no meio ambiente. 

Para além da inovação, a comunidade não científica precisa estar 

ciente dos possíveis efeitos tóxicos e deletérios decorrentes do uso da 

Nanotecnologia. É necessário que se conheça não apenas os efeitos 

benéficos, mas que também haja criticidade para reflexão sobre os 

possíveis efeitos adversos que a Nanotecnologia pode trazer em diferentes 

contextos. Afinal, as pesquisas científicas nascem das demandas da 

sociedade, e nada mais justo, portanto, que a população entenda a 

Nanociência e todos os impactos das aplicações nanotecnológicas.  
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Por que incluir nanotecnologia nas escolas? 
 

Para disseminar o conhecimento sobre Nanotecnologia, as escolas 

representam o ambiente ideal, já que atuam na formação de cidadãos 

críticos para participação efetiva na sociedade. Assim, esses cidadãos serão 

capazes de perceber benefícios e riscos de produtos que consomem no dia 

a dia e serão qualificados para entender as produções científico-

tecnológicas e para tomar decisões coerentes a partir do conhecimento 

adquirido. Acreditando na formação para o exercício pleno da cidadania, 

precisamos de uma educação crítica por um futuro sustentável, que pode 

ser obtida pela alfabetização científica e tecnológica (ACT) não limitada 

apenas ao ensino científico, mas correlacionada a questões culturais, 

ambientais, políticas, sociais e econômicas. E, devido ao seu caráter 

abrangente e promissor, a Nanotecnologia é um ótimo tema para ser 

trabalhado na alfabetização científica e tecnológica. 

Nesse contexto, a ACT dos estudantes pode ser desenvolvida pela 

abordagem CTSA, que é uma proposta didática para compreensão das 

inter-relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente, 

possibilitando discussões e o desenvolvimento de senso crítico acerca dos 

impactos socioambientais e benefícios da Nanotecnologia. Para além disso, 

os estudantes serão capazes de entender o funcionamento de 

equipamentos e demais inovações que estão cada vez mais presentes em 

seu cotidiano. No que concerne ao mercado de trabalho, também é 

importante formar indivíduos que possam atuar ativamente em 

laboratórios de pesquisas ou em empresas da área.  

Vários países já possuem conteúdo programático orientado para 

abordar nanociência e nanotecnologia no ensino infantil até o ensino 

médio. No Brasil, apesar de muitas escolas ainda não abraçarem essas 

temáticas, as diretrizes educacionais estimulam a inserção do ensino de 
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tecnologias e suas inovações. Da mesma forma, a última versão da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) determina que temas atuais sejam 

abordados em sala de aula para que os alunos sejam capazes de analisar 

situações-problema, incluindo a educação científica e tecnológica e suas 

influências no cotidiano. Considerando que a Nanotecnologia é uma 

vertente tecno-científica já presente no nosso cotidiano, seu ensino nas 

escolas está respaldado. Além do mais, a Nanotecnologia representa um 

tema controverso socio-científico, capaz de favorecer a ACT e contribuir 

em abordagens CTSA. 

Considerando também os documentos normativos do Ministério da 

Educação, o ensino de Nanotecnologia seria mais apropriado para o ensino 

médio. Além disso, as possibilidades interdisciplinares são muitas, já que 

Nanociência e Nanotecnologia estão integradas tanto nas ciências exatas e 

da natureza quanto nas ciências humanas e sociais. Então, esses conceitos 

podem ser abordados em todas as disciplinas, considerando a inserção de 

um tema atual no âmbito do cotidiano da sociedade, tais como em 

interpretações de texto, textos em inglês, história da nanotecnologia e 

aspectos econômicos e sociais dessa área.  

Além disso, questões éticas e morais também podem ser exploradas, 

bem como a importância de ações de responsabilidade social, como exigir 

transparência nas informações dos produtos que contém nanotecnologia, 

por exemplo. Na disciplina de biologia podem ser abordados aspectos da 

nanopoluição e sua possível toxicidade ambiental e para os organismos 

vivos, além de produtos nanotecnológicos que se valem da associação de 

nanopartículas e componentes biológicos, tais como nanosensores 

construídos com proteínas.   

A matemática pode explorar cálculos e a própria escala nanométrica, 

enquanto a química pode tratar de inúmeros conceitos envolvidos na 

nanociência, como: a classificação dos elementos na tabela periódica, tipos 
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de ligações químicas, estrutura atômica, equações de oxirredução e 

relações de estequiometria, grupos funcionais versus função orgânica. Na 

física, conceitos de física clássica e quântica podem ser analisados: 

comportamento de átomos e moléculas, fenômeno de aumento da área 

superficial; conceitos ópticos de reflexão, refração e dispersão da luz e da 

mudança de cor em nanopartículas de diferentes tamanhos.  

A presença da Nanociência e da Nanotecnologia no ensino também 

pode contribuir para contornar possíveis barreiras relacionadas à 

percepção de que esses são temas restritos à laboratórios de pesquisas e 

distantes da realidade dos alunos. Mas, para que tudo isso ganhe forma na 

educação, os professores precisam estar preparados e confortáveis em 

relação aos conceitos pertinentes ao tema. Acreditamos que a 

compreensão sobre as pesquisas nanotecnológicas seja uma das formas de 

aproximar o corpo docente de todo o “nano-conhecimento” que vem sendo 

desenvolvido atualmente.  

Portanto, entendemos que é importante estabelecer uma 

proximidade da população com a pesquisa científica, para que possa haver 

entendimento de como são realizados os experimentos que resultam em 

processos ou em produtos nanotecnológicos. Temos visto atualmente 

como o negacionismo científico impacta negativamente na vida 

comunitária, e, nesse sentido, entender o universo científico pode 

contribuir para tomadas de decisões mais conscientes e que permitam o 

benefício presente e futuro da população. Ainda, a partir desse 

conhecimento, os jovens estarão aptos para entrar no meio acadêmico com 

uma base consolidada e mais capacitados para argumentação crítica.  
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Capítulo 2 
 

O “nano” pode salvar o “macro”: 
a nanobiotecnologia a serviço da saúde 

 
Tamara Coelho Cruz 1 

 
 

No ano de 2020, a pandemia da COVID-19 se espalhou em todo o 

mundo, atingindo números elevados de pessoas infectadas e de óbitos em 

decorrência da doença. Em Minas Gerais, um fato muito instigante 

ocorreu em um supermercado, onde mais da metade dos funcionários foi 

infectada pelo SARS-CoV-2 (vírus causador da COVID-19) no intervalo de 

apenas uma semana. Nesse local, foi aplicado um método de desinfecção 

do ambiente: a termonebulização com nanopartículas de prata.   
 

 
 

A termonebulização é uma técnica que utiliza alguns produtos na 

desinfecção em forma de uma “nuvem de fumaça”, permitindo que o 

 
1 Graduada em Farmácia pela Universidade Federal de Ouro Preto (2019). Mestranda do programa de pós-graduação 
em Ciências Biologicas da Universidade Federal de Ouro Preto (NUPEB/UFOP). 
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produto aplicado alcance todo o ambiente desejado. No exemplo citado 

acima, foram utilizadas nanopartículas de prata (AgNPs) como agentes de 

desinfecção.  

Atualmente, o potencial microbicida do metal prata (Ag) já é bem 

conhecido, possuindo ação antimicrobiana de amplo espectro contra 

várias bactérias, fungos e vírus. Diante disso, as nanopartículas de prata 

atuam como microbicida para superfícies biológicas em curativos para 

feridas, dispositivos médicos, sprays desodorantes e em tecidos. Muitos 

estudos já demonstraram a potente ação antiviral das AgNPs contra vírus 

patogênicos humanos, tais como: vírus sincicial respiratório (RSV), vírus 

da influenza, norovírus, vírus da hepatite B (HBV) e vírus da 

imunodeficiência humana (HIV). 

Esses estudos são muito importantes para definir as condições de 

utilização das nanopartículas de maneira segura e eficiente. Por exemplo, 

a termonebulização realizada no supermercado só foi possível porque a 

ação das AgNPs contra o vírus causador da COVID-19 já havia sido 

cientificamente comprovada. A seguir, será explicado como foi realizada 

uma dessas pesquisas para investigar a ação antiviral das nanopartículas. 

Cientistas da Escola de Medicina da Universidade de Yokohama, 

localizada no Japão, avaliaram o tamanho e a concentração de 

nanopartículas de prata necessárias para inibir o SARS-CoV-2. Para isso, 

eles utilizaram duas diferentes formulações: nanopartículas de prata de 

diversos tamanhos (AgNPs) e nanopartículas de prata de 10 nanômetros 

revestidas com polivinilpirrolidona (AgNP-PVP10), um polímero de 

revestimento que pode trazer benefícios aos efeitos das AgNPs, como por 

exemplo, aumentar a estabilidade, diminuir a aglomeração e reduzir sua 

citotoxicidade (toxicidade causada a células). Essa pesquisa foi 

desenvolvida da seguinte forma:  
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 Primeiramente, foram cultivadas em laboratório duas linhagens celulares: 

células de origem não humana (conhecidas pela sigla VERO, isoladas do epitélio 

renal de macaco verde africano e consideradas pela OMS como padrão para 

testes) e células oriundas do epitélio pulmonar (conhecidas pela sigla Calu-3). 

Os vírus SARS-CoV-2 foram manuseados conforme protocolos de biossegurança 

para experimentos que usam vírus da classe de risco biológico 3. 

 Os vírus SARS-CoV-2 foram analisados quanto à sua capacidade de infectar as 

células da seguinte forma:         
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 Para verificar a viabilidade das células, foi utilizado um ensaio de luminescência 

que detecta a presença de células vivas baseando-se no nível das moléculas de 

ATP (adenosina trifosfato, uma molécula que garante a liberação de energia para 

as células). Dessa forma, foi possível quantificar a morte celular causada tanto 

pela citotoxicidade das nanopartículas de prata quanto pela infecção viral. 

 Para avaliar qual tipo de tratamento com as AgNPs seria mais eficiente, foram 

realizados três tipos de ensaios, como mostrado na Figura 1. 
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Figura 1: Ensaio de pré-tratamento dos vírus (A), ensaio de pós-tratamento 

celular (B) e ensaio de pré-tratamento celular (C). 
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Ao longo dos experimentos, os pesquisadores observaram que 

concentrações acima de 20 ppm (partes por milhão) de nanopartículas 

eram citotóxicas (nocivas) para as células VERO e para as células do 

epitélio pulmonar (Calu-3). Dessa forma, eles escolheram utilizar 

concentrações mais baixas que 20 ppm. 

Em seguida, os vírus foram tratados com nanopartículas de prata em 

diferentes diluições e, em seguida, inoculados nas duas linhagens 

celulares. A viabilidade das células VERO infectadas foi avaliada após 48 

horas para identificar a proporção de células mortas pelo vírus. 

Nas células Calu-3 a carga viral foi quantificada por meio da detecção 

do material genético (RNA) dos vírus e, após 96 horas, foram obtidos os 

seguintes resultados: nanopartículas de prata de até 15nm e na 

concentração de até 10 ppm apresentaram atividade antiviral, sem 

danificar ou prejudicar as células testadas.    

Posteriormente, os cientistas testaram as nanopartículas de prata 

revestidas com polivinilpirrolidona (AgNP-PVP10) conforme os ensaios 

mostrados na figura 1: em um pré-tratamento dos vírus, um pós-

tratamento das células e um pré-tratamento das células. No pré-

tratamento dos vírus, as taxas de morte celular foram baixas e a produção 

viral foi muito reduzida. Ou seja, esse tratamento se mostrou eficiente: a 

prata provavelmente apresentou uma ação direta sobre os vírus, 

resultando em uma menor taxa de infecção das células.  

Quando o tratamento das células ocorreu após a infecção, observou-

se a manutenção da viabilidade das células e a redução da carga viral. Por 

fim, quando as células foram pré-tratadas com as nanopartículas antes da 

infecção houve uma diminuição considerável da viabilidade celular e um 

número elevado de cópias de RNA viral foi encontrada, sugerindo que os 

vírus foram apenas parcialmente afetados e esse tratamento não se 

mostrou adequado. 
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Para confirmar o efeito antiviral dependente do tamanho das 

nanopartículas, o ensaio de pré-tratamento de vírus foi realizado, 

mostrando que nanopartículas de 10 nm inibiram completamente a 

infecção por SARS-CoV-2, ao passo que as de 100 nm inibiram apenas 

parcialmente (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Efeito antiviral dependente do tamanho das nanopartículas de prata. 

 

No ensaio de placa, em que as células foram coradas pelo cristal 

violeta (esquema mostrado nas páginas 37 e 38), foi possível observar que 

o tratamento dos vírus com AgNP-PVP10 resultou na inibição viral, mesmo 

em concentrações elevadas do vírus. Isso sugere que as AgNPs revestidas 

com o polímero polivinilpirrolidona são muito eficientes para inativar os 

vírus SARS-CoV-2. 

Ao fim desses testes, os pesquisadores concluíram que as AgNPs nas 

concentrações entre 1 a 10 ppm, e tamanho variando de 2 a 15 nm, foram 

capazes de inibir o SARS-CoV-2. As AgNPs revestidas com a 

polivinilpirrolidona se mostraram promissoras, pois esse polímero pode 

aumentar a estabilidade e reduzir a citotoxicidade dessas nanopartículas 

sem reduzir a sua atividade antiviral.   

Esses dados exemplificam como as AgNPs podem ser usadas como 

recurso para o enfrentamento da COVID-19. Sanitizantes e desinfetantes à 

base de AgNPs também estão sendo usados para desinfecção das mãos e 

superfícies, respectivamente. No entanto, a prata é um microbicida de 
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amplo espectro e seu uso indiscriminado pode criar um desequilíbrio na 

microbiota, levando a efeitos indesejáveis.  

Sendo assim, o efeito das AgNPs na vida microbiana, quando 

liberadas no ambiente, ainda carece de mais estudos e precisamos ser 

cautelosos com a sua utilização. Protocolos de descarte devem ser 

desenvolvidos para produtos contendo AgNPs com o intuito de evitar a 

ocorrência de desequilíbrios indesejáveis no padrão microbiano ambiental 

quando descartados após o uso. Então, apesar do uso das nanopartículas 

de prata através do método de termonebulização parecer ser promissor no 

combate ao SARS-CoV-2, os efeitos da prata em sua forma nanométrica 

ainda não são conhecidos. 
 
Esse texto é uma transposição didática do artigo: 
 

JEREMIAH, S. S. et al. Potent antiviral effect of silver nanoparticles on 

SARS-CoV-2. Biochemical and biophysical research communications, v. 533, n. 

1, p. 195-200, 2020.   

 

 



 
 
 

Capítulo 3 
 

Bagaço de cana-de-açúcar nanomodificado é 
capaz de remover cobre de águas contaminadas 

 
Isabela Morato de Souza 1 

 

 

O bagaço de cana-de-açúcar é um dos principais subprodutos da 

agroindústria brasileira, uma vez que o nosso país é o maior produtor 

mundial de cana-de-açúcar. Usualmente, as indústrias sucroalcooleiras 

utilizam essa biomassa para produção energética através da sua 

combustão e, ainda assim, uma considerável quantidade de bagaço é 

acumulada. Dessa maneira, encontrar aplicações viáveis para o bagaço de 

cana-de-açúcar é importante tanto para a economia como para o meio 

ambiente. 

O bagaço é constituído por celulose, hemicelulose e lignina, formando 

uma estrutura polimérica que apresenta grupos funcionais com grande 

potencial para reter contaminantes em água. Grupo funcional é um grupo 

de átomos que identifica determinada função orgânica; o grupo funcional 

carboxila (-COOH), por exemplo, está presente em ácidos carboxílicos. 

Alguns estudos já confirmaram a eficiência dessa biomassa (bagaço) na 

adsorção de hidrocarbonetos derivados do petróleo, corantes orgânicos e 

íons metálicos; sendo a adsorção um processo pelo qual espécies químicas 

são aderidas na superfície sólida do adsorvente. 

Pensando nisso, um grupo de pesquisadores brasileiros, da 

Universidade Federal de São Carlos, desenvolveu um bagaço de cana-de-

 
1 Graduanda em Biotecnologia pela Universidade Federal de Alfenas. Mestre e doutoranda em Biotecnologia 
Industrial pela Universidade Federal de Ouro Preto. 
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açúcar nanomodificado para remoção de cobre de águas contaminadas por 

esse íon metálico. Tal metodologia foi desenvolvida adicionando à 

estrutura do bagaço nanopartículas ferromagnéticas que serviram como 

ímãs para retenção do cobre.  

O cobre, além de ser utilizado por indústrias, é também aplicado no 

tratamento convencional de águas para controlar a proliferação de 

cianobactérias. Em pequenas quantidades, é um elemento básico no 

organismo de seres vivos, porém, em altas concentrações, pode causar 

doenças gastrointestinais, náusea, vômito e diarréia. Sendo assim, a 

remoção do cobre de águas utilizando um biossorvente (bagaço de cana-

de-açúcar nanomodificado) é uma proposta sustentável que contribui com 

o meio ambiente e também com a saúde humana e animal.   

Para que os cientistas obtivessem o material nanomodificado, o 

bagaço de cana-de-açúcar passou primeiramente por um pré-tratamento 

químico utilizando ácido nítrico. Tal procedimento foi realizado com o 

objetivo de modificar a estrutura da biomassa e torná-la mais propícia 

para a adsorção do cobre. Posteriormente, nanopartículas ferromagnéticas 

de óxido de ferro (Fe3O4) foram sintetizadas e aderidas ao bagaço. Como 

forma de controle, as nanopartículas foram aderidas também ao bagaço in 

natura, ou seja, em sua forma natural sem o tratamento químico. A figura 

1 apresenta um esquema de como a preparação do nanocompósito 

ocorreu. 
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Figura 1: Esquema de como o bagaço de cana-de-açúcar (BCA) foi preparado 

para ser utilizado como biossorvente (nanocompósito). 

 

Após sintetizado, o nanocompósito passou por alguns processos de 

caracterização de sua estrutura química e morfológica e, então, foi exposto 

ao cobre para avaliar a capacidade de adsorção do biossorvente obtido. E 

o resultado foi positivo! A biomassa nanomodificada conseguiu adsorver o 

cobre e, além disso, o bagaço quimicamente tratado apresentou maior 

adsorção em relação ao bagaço in natura, indicando que valeu a pena o 

material passar previamente por esse processo antes das nanopartículas 

serem aderidas (Figura 2).   
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Figura 2: Gráfico da adsorção de cobre pelo bagaço de cana-de-açúcar in natura  + nanopartícula, e pelo bagaço de 

cana-de-açúcar quimicamente modificado + nanopartícula. Esse experimento utilizou uma solução de 10 mg/L de 

cobre, em pH 6,2 e 1 g de biomassa. 

 

Os pesquisadores ressaltam que, além do cobre, outros poluentes 

podem ser adsorvidos pela biomassa nanomodificada e indicam que novos 

estudos serão realizados. Sendo assim, abre-se o leque de possibilidades 

do uso desse material no tratamento de água e efluentes. Dessa maneira, 

tendo em vista a escassez atual dos recursos de água doce disponíveis no 

mundo, encontrar maneiras sustentáveis de tratá-la é sempre de suma 

importância; o que concretiza a relevância e grande potencial do estudo 

realizado por esses pesquisadores brasileiros. 
 
Esse texto é uma transposição didática do artigo: 
 

CARVALHO, J. et al. Nanomodified sugarcane bagasse biosorbent: 

synthesis, characterization, and application for Cu(II) removal from aqueous 

medium. Environmental Science and Pollution Research, v. 28, p. 24744–24755, 

2020. 
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Capítulo 4 
 

O potencial das nanopartículas no tempo 
de prateleira dos camarões congelados 

 
Laís Cristina dos Santos Barbosa 1 

 

 

O camarão é um tipo de crustáceo que vive em ambientes aquáticos 

e é comumente utilizado na culinária, se destacando no acarajé, paella, 

temaki e em uma infinidade de pratos ao redor do mundo. No entanto, por 

ser um alimento com alto teor de água, o camarão é suscetível a 

deterioração rápida causada pela atividade microbiológica, oxidação e 

reações enzimáticas.  

Para melhorar as condições de comercialização do camarão, 

pesquisadores do Egito e da Arábia Saudita mostraram como um 

revestimento comestível, feito a partir de nanopartículas de quitosana e 

extrato de cravo da índia, pode ser utilizado na preservação de camarões 

congelados. O revestimento comestível nada mais é que uma fina camada, 

formada por materiais diversos, que é disposto na superfície do alimento, 

com o propósito de proteger e aumentar o tempo de prateleira de um 

determinado produto.  

Os pesquisadores escolheram a quitosana, um tipo de polissacarídeo 

obtido do exoesqueleto de crustáceos, porque nanopartículas de quitosana 

já são descritas na literatura por apresentar resultados promissores na 

inibição de patógenos, pela sua capacidade antioxidante e ação 

antibacteriana. Além disso, é um produto viável ecologicamente e possui 

 
1 Graduada em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Ouro Preto (2020). Mestranda em 
Biotecnologia Industrial na Universidade Federal de Ouro Preto. 
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propriedades físico-químicas, biológicas e estruturais que as tornam 

adequadas para a fabricação de revestimentos. 

Por outro lado, o cravo é um tipo de especiaria comumente utilizada 

no mundo, possui um sabor característico e se destaca no setor alimentício 

devido às suas propriedades antifúngicas, antioxidantes, antibacterianas e 

inseticidas na preservação dos alimentos. Em algumas pesquisas 

científicas, o extrato de cravo já foi sugerido para a preservação natural de 

produtos pesqueiros, por ser capaz de impedir o crescimento de 

microrganismos patogênicos comuns nesses produtos, tais como as 

bactérias Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella sp., dentre 

outras. 

Então, os pesquisadores primeiramente extraíram a quitosana e o 

extrato de cravo da índia para a fabricação das nanopartículas. A quitosana 

foi extraída a partir de resíduos de cascas de camarão branco e o extrato 

de cravo foi obtido a partir de botões de cravo. As nanopartículas de 

quitosana foram sintetizadas com e sem extrato de cravo e suas 

características (como forma, tamanho, carga e distribuição) foram 

analisadas por meio de equipamentos e testes específicos.   

Para analisar a atividade antimicrobiana, os cientistas avaliaram a 

presença ou a ausência de zonas de inibição em teste de difusão em disco 

(Figura 1). Brevemente, as nanopartículas de quitosana, o extrato de cravo 

e as nanopartículas de quitosana com extrato de cravo foram dispostas em 

discos de papel estéreis em placas de ágar previamente inoculadas com um 

dos três microrganismos patogênicos mais comuns em alimentos 

(Escherichia coli, Salmonella typhimurium e Staphylococcus aureus).  

Essas placas foram incubadas a 37°C de 18 a 24 horas e o diâmetro 

das zonas de inibição foram medidos por meio de um paquímetro de 

precisão, sendo que, quanto maior a zona de inibição, maior a atividade 

antimicrobiana da solução utilizada. Além disso, para analisar a atividade 
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antimicrobiana da solução de nanopartículas de quitosana com extrato de 

cravo, a aparência externa e o formato das células da Salmonella 

typhimurium foram analisadas. Para isso, as bactérias foram incubadas a 

37°C e cultivadas por 30 minutos, 5 e 10 horas na presença ou ausência 

dessa solução. A seguir, as amostras forma analisadas em um microscópio 

eletrônico de varredura que produz imagens de alta resolução da 

superfície da amostra. 

O revestimento comestível foi preparado a partir de uma solução com 

nanopartículas de quitosana dissolvida em água deionizada (água cujos 

sais minerais foram removidos), sob agitação e aquecimento, com 

incorporação de glicerol e extrato de cravo. Os camarões previamente 

selecionados ficaram imersos na solução de revestimento por cerca de 

trinta minutos a 4°C e, em seguida, foram drenados. No desenho 

experimental, os camarões foram divididos em 5 grupos: 
 

- Grupo controle, que não recebeu revestimento; 

- Grupo de revestimento com nanopartículas de quitosana;  

- Grupos de revestimento com nanopartículas de quitosana e extrato de cravo a 

0,5%, 1,0 % e 1,5%.  
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Figura 1: Teste de difusão de disco, em que é avaliada a atividade antibacteriana da solução impregnada 

em um disco de papel. Ao difundir-se na placa, a solução apresentará ação anti-microbiana se formar 

um halo ao redor do disco, ou uma zona de inibição, em que não é observado crescimento das bactérias. 
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Em seguida, foram feitas análises microbiológicas com os camarões, 

para avaliar o crescimento de colônias bacterianas, e, em caso positivo, 

contá-las. Também foram avaliados atributos sensoriais (aparência, odor, 

cor e textura) por treze pessoas treinadas para analisar frutos do mar, as 

quais atribuíram uma escala de pontuação variando de 1 (extremamente 

ruim) a 9 (extremamente bom). 

As nanopartículas de quitosana e as nanopartículas de quitosana com 

extrato de cravo foram sintetizadas com diâmetro médio de 159,4 nm a 

165,0 nm, e tamanho variando de 142,3 nm a 179,1 nm, além de possuírem 

carga positiva. É interessante destacar que essas características são muito 

importantes para a nanosuspensão dessas nanopartículas no filme.  

Ao comparar a atividade antimicrobiana pela da observação dos 

diâmetros das zonas de inibição das soluções com nanopartículas de 

quitosana, extrato de cravo puro e partículas de quitosana com extrato de 

cravo, foi possível observar que todas as três apresentaram atividade 

antimicrobiana contra as bactérias testadas. No entanto, as partículas de 

quitosana com extrato de cravo apresentaram os melhores resultados 

(maiores diâmetros das zonas de inibição).  

Por outro lado, a análise morfológica das bactérias S. typhimurium, 

expostas ao tratamento com nanopartículas de quitosana com extrato de 

cravo, por microscopia eletrônica mostraram que, após 10 horas de 

exposição, as bactérias sofreram drásticas alterações na sua parede celular. 

Ou seja, as nanopartículas possivelmente interagiram com essas 

estruturas e provocaram a sua lise e a exposição do seu material genético.  

Dessa forma, os pesquisadores observaram atividade antibacteriana 

das nanopartículas de quitosana com extrato de cravo em ambos os testes 

realizados. Isso ocorre devido à associação dos dois compostos, ou seja, as 

nanopartículas de quitosana, com carga positiva, e o extrato de cravo, com 
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compostos bioativos, realizam juntos uma ação antibacteriana mais 

eficiente do que a ação específica de cada composto. 

Ao analisar a influência do revestimento na qualidade dos camarões 

armazenados em refrigeração a 4°C por 10 dias, os resultados mostraram 

que todos os grupos de camarões revestidos apresentaram uma 

diminuição na contaminação por bactérias. O único grupo que exibiu 

contaminação foi o grupo controle, que não possuía nenhum tipo de 

revestimento. Outra observação importante foi que os grupos que 

possuíam revestimento com partículas de quitosana e extrato de cravo em 

maior proporção (1,0% e 1,5%) apresentaram menores níveis de 

contaminação.   

Em relação aos atributos sensoriais de camarões com revestimento 

armazenados por 7 dias, a amostra controle (sem revestimento) tornou-

se inconsumível, de acordo com a avaliação. Por outro lado, as amostras 

com revestimento não se tornaram impróprias para o consumo. Os 

melhores resultados na preservação dos aspectos sensoriais de aparência, 

odor e cor foram observados na amostra de revestimento com 

nanopartículas de extrato de cravo a 1%, enquanto o aspecto de textura se 

mostrou melhor na amostra com revestimento na concentração de 1,5%.   

Sendo assim, os pesquisadores concluíram que a manutenção dos 

atributos sensoriais dos camarões está diretamente relacionada com a 

carga de contaminação microbiológica, e que o revestimento com 

nanopartículas reduziu e retardou a deterioração do camarões. 

Portanto, o uso de nanopartículas para o revestimento de alimentos 

pode ser uma tecnologia vantajosa no reaproveitamento, na conservação 

e no enriquecimento dos alimentos. Além disso, mais pesquisas são 

necessárias para expandir sua utilização em outros setores, como na 

comercialização e distribuição de produtos in-natura, um dos mais 

atingidos pela deterioração e descarte de alimentos.  
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Esse texto é uma transposição didática do artigo: 
 

TAYEL, A. A., et al. Biopreservation of Shrimps Using Composed Edible Coatings from 

Chitosan Nanoparticles and Cloves Extract. Journal of Food Quality, v. 2020, p. 1-

10, 2020.  

 



 
 
 

Capítulo 5 
 

Nanotecnologia na indústria alimentícia: 
inteligência não só na embalagem 

 
Marília Bueno da Silva Menegatto 1 

 

 

Neste capítulo vamos falar sobre um setor que vem ganhando 

destaque com o uso da Nanotecnologia e dos nanomateriais, a indústria 

alimentícia! Atualmente, os consumidores exigem cada vez mais produtos 

saudáveis, sem conservantes, sem contaminantes e com longa vida útil. 

Entretanto, bilhões de reais em produtos alimentícios são desperdiçados 

por causa de comida estragada! É nesse ponto que mais uma vez a 

Nanotecnologia faz-se presente e eficiente. Suas aplicações e usos no setor 

alimentício vão desde o plantio (por exemplo, com o uso de nanopesticidas 

e nanofertilizantes) até a entrega do produto final, ou seja, podem estar 

presentes em toda a cadeia de produção.  

Recentemente, pesquisas vêm sendo desenvolvidas na produção de 

embalagens com nanosensores que detectam a presença de gases no 

produto (indicando que estaria estragado) e, automaticamente, mudam de 

cor, mostrando ao consumidor que aquele alimento não estaria 

apropriado para o consumo. Nesse contexto, o uso de nanomateriais em 

embalagens já é uma realidade: são as chamadas embalagens inteligentes. 

Mas como assim? Existem embalagens com nanopartículas de prata 

adicionadas ao plástico que eliminam ou diminuem a presença de 

 
1 Graduada em Biotecnologia pela Universidade Federal de Alfenas (2016), com Mestrado em Biotecnologia Industrial 
(2019) pela Universidade Federal de Ouro Preto. Doutoranda em Bioquímica e Biologia Molecular pela Universidade 
Federal de Ouro Preto. 
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bactérias nesses alimentos, que poderiam estragá-los e/ou trazer 

malefícios à saúde.  

Pensando nisso, em 2018, um grupo de pesquisadores da 

Universidade Islâmica de Azad, no Irã, publicou um estudo em que 

avaliaram o efeito contra bactérias de um filme plástico contendo 

nanopartículas de prata e de dióxido de titânio, utilizado para embalar 

amostras de frango. Atualmente, já é conhecida a atividade antimicrobiana 

de algumas nanopartículas (o caso das nanopartículas de prata e também 

de dióxido de titânio). Esses pesquisadores resolveram “unir” ambas 

nanopartículas e avaliar o efeito na embalagem do frango armazenado à 

baixa temperatura em freezers.  

Primeiramente, os pesquisadores produziram dois tipos de 

nanocompósitos (nanomaterial adicionado a um outro composto 

qualquer) utilizando o polietileno de baixa densidade (o material plástico 

que conhecemos): um deles foi acrescido de nanopartículas de prata e de 

dióxido de titânio, e o outro foi acrescido de nanopartículas de argila e de 

dióxido de titânio, como ilustrado no esquema da figura 1. Esses 

nanocompósitos foram produzidos por meio da metodologia de mistura 

por fusão, na qual são utilizadas altas temperaturas (de 120 a 170°C) no 

momento da síntese.  
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Figura 1: Síntese dos nanocompósitos a partir do polietileno e nanopartículas 

de prata (AgNPs), dióxido de titânio (TiO2) e argila. 

 

Em seguida, os nanocompósitos foram testados quanto a sua 

habilidade de inibir o crescimento das bactérias Escherichia coli e 

Staphyloccocus aureus (bactérias normalmente encontradas em alimentos 

contaminados), por meio da metodologia de halo de inibição utilizando 

placa de petri (representada na figura 2). Caso o nanocompósito 

apresentasse um disco transparente ao seu redor, significaria que era 

capaz de inibir o crescimento da bactéria testada. A figura 2 ilustra o halo 

de inibição ao redor de cada nanocompósito avaliado. Como é possível 

observar, o nanocompósito contendo 5% de nanopartícula de prata e 5% 

de nanopartícula de dióxido de titânio apresentou maior halo de inibição, 

e, consequentemente, apresentou maior atividade antibactericida. Em 

relação ao nanocompósito com nanopartículas de argila, este não inibiu o 

crescimento das bactérias E. coli e S. aureus, ou seja, não possui efeito 

antibacteriano.  
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Figura 2: Ensaio de inibição do crescimento bacteriano (E.coli e S.aureus) dos nanocompósitos testados. 

 

Sabendo disso, os pesquisadores produziram um filme plástico com 

5% de nanopartícula de prata e 5% de nanopartícula de dióxido de titânio, 

que seria utilizado para embalar as amostras de frango. Como mostrado 

na figura 3, amostras do peito e da coxa de frango foram embebidas na 

solução bacteriana (seja para E.coli ou para S.aureus) por dois minutos (1) 

e, em seguida, as amostras de frango foram embaladas com o filme 

contendo as nanopartículas (2). Posteriormente, as amostras foram 

congeladas e após um, três e cinco dias, os pesquisadores contaram a 

quantidade de bactérias que estariam ali presentes. Para comparar e 

determinar a eficiência das embalagens, o mesmo procedimento foi feito 

com uma amostra controle; entretanto, nessa amostra, o frango não era 

embebido na solução bacteriana. 
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Figura 3: Esquema representativo da técnica utilizada na avaliação do efeito da embalagem de filme plástico, 

contendo 5% de nanopartículas de prata e 5% de nanopartículas de dióxido de titânio, na inibição do crescimento 

de Escherichia coli e Staphylococcos aureus em amostras de frango. 

 

Ao final dos cinco dias, os pesquisadores observaram que o filme 

plástico conseguiu diminuir o número de bactérias que haviam crescido 

no frango. E ainda, concluíram que a embalagem com nanopartículas 

diminuiu um maior número de S. aureus que de bactérias E. coli. Ou seja, 

a pesquisa mostra que o uso de embalagens com nanomateriais apresenta 

resultados importantes e significativos contra o crescimento de bactérias 

que poderiam comprometer a vida útil desses alimentos. Sendo assim, traz 

novas perspectivas e possibilidades de embalagens inteligentes que irão 

garantir um produto mais saudável e com maior tempo de prateleira. 

Não podemos nos esquecer que a toxicidade das nanopartículas nas 

embalagens de alimentos deve ser estudada e avaliada. Devemos ter a 

certeza (através das pesquisas científicas) que esses nanomateriais não 

serão tóxicos para consumo e prejudiciais à saúde humana. Por isso, é 

muito importante o investimento do governo no que diz respeito à 

educação e pesquisa. 

Para evoluirmos no campo da Nanotecnologia, resultando na geração 

de produtos inteligentes e inovadores, muita pesquisa deve ser feita para 

garantir os benefícios e a segurança do produto final. Mas uma coisa é fato: 

já sabemos das infinitas possibilidades que “a ciência das pequenas coisas” 

pode nos oferecer. O futuro é agora!  
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Capítulo 6 
 

Nanotecnologia e o mercado da estética  
 

Sayonara Quaresma Alves Campos 1 

 

 

Atualmente, o mercado da beleza tem crescido significativamente no 

Brasil, colocando o país como quarto maior mercado mundial de produtos 

cosméticos. Nesse contexto, os cosméticos representam um dos produtos 

mais lucrativos e seu consumo abrange pessoas de todas as idades, etnias 

e orientações sexuais. Por ser um mercado promissor, a área da cosmética 

tem atraído o interesse dos fabricantes de cosmecêuticos, ou seja, produtos 

que representam uma junção de cosméticos com ativos farmacêuticos com 

o intuito de promover um tratamento mais eficaz de rugas, danos aos 

cabelos, manchas e ressecamento da pele, entre outros.  
 

 
 

 
1 Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado de Minas Gerais (2019). Mestranda em Biotecnologia 
pela Universidade Federal de Ouro Preto. 
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Com os constantes avanços da ciência, novas tecnologias vêm sendo 

atribuídas a esse mercado. A Nanotecnologia, por exemplo, vem sendo 

associada aos cosmecêuticos com o intuito de aumentar a eficácia de seus 

tratamentos. Diante desse cenário, cientistas da Universidade Bharati 

Vidyapeeth, na Índia, escreveram uma revisão bibliográfica sobre o 

assunto, ou seja, fizeram uma análise de vários trabalhos científicos já 

produzidos, e discutiram a importância de diretrizes para regularizar o uso 

das nanopartículas na produção de cosméticos e cosmecêuticos. Além 

disso, esses pesquisadores abordam conceitos sobre o assunto e 

informações a respeito das permissões adotadas em alguns países para a 

produção desses produtos. A seguir, será descrito um pouco desse cenário 

mostrado pelos cientistas indianos.   
 

 
 

A princípio, os cosmecêuticos contendo nanopartículas foram 

denominados como “nanocosméticos” por Christian Dior em 1986, mas os 

benefícios das nanopartículas nesses produtos só receberam atenção 

quando a empresa L'Oréal utilizou os nanocosméticos em 2005. 

Atualmente, a eficácia das nanopartículas em produtos cosméticos tem 

provocado efeitos satisfatórios e essa tecnologia vem sendo utilizada por 

marcas como Dior, Lancome, Chanel, Microfluídica, L'Oréal, entre outras. 
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Essas empresas têm fabricado produtos com a finalidade de promover 

efeitos anti-rugas, na remoção de manchas, na prevenção do 

envelhecimento e em promover o tratamento de cabelos danificados. No 

entanto, apesar dos nanocosméticos serem produtos em ascensão, ainda é 

necessário estabelecer regulamentos e diretrizes para produtos baseados 

em Nanotecnologia, avaliando sua eficácia, segurança e toxicidade, a fim 

de garantir maior segurança para os consumidores.  

De maneira geral, as nanopartículas vêm sendo muito utilizadas nas 

áreas da cosmética e cosmecêutica devido sua melhor absorção pela pele. 

A pele é considerada o maior órgão do corpo humano, tendo como 

principais camadas a derme, a epiderme e a hipoderme, e como principais 

funções a proteção, a regulação da temperatura corporal e, por possuir 

terminações nervosas, a função sensorial. A camada externa da pele é 

denominada estrato córneo, que funciona como uma via de entrega dos 

agentes terapêuticos, tais como os cosmecêuticos. O uso das 

nanopartículas permite que os componentes terapêuticos penetrem a 

camada do estrato córneo e cheguem a regiões mais internas da pele, 

promovendo um tratamento mais intenso e eficaz. Ao contrário dos 

nanocosméticos, os cosméticos convencionais atingem apenas a camada 

mais superficial da pele.  

Assim, as nanopartículas proporcionam uma entrega mais 

direcionada e específica para diferentes tipos de tratamentos. Algumas das 

nanopartículas usadas para a produção de nanocosméticos são: 

lipossomas, nanopartículas de lipídios sólidos, niossomas, nanoemulsões, 

transferossomos, nanocápsulas, nanopartículas de ouro, fulerenos, 

dendrímeros e cubossomos. Essas nanopartículas carregam princípios 

ativos, fármacos, ou demais componentes, associados à sua superfície ou 

encapsulados em seu interior. Uma vez absorvidas pela pele, essas 
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nanopartículas chegam até as células-alvo de interesse e liberam os 

compostos a elas associados, promovendo o tratamento. 

Apesar dos efeitos benéficos das nanopartículas, essa área ainda é 

nova e não se sabe ao certo quais são todos os efeitos e quais os níveis de 

toxicidade dos produtos que as contém, por isso, são muitos os desafios 

para sua regulamentação. Alguns países já regulamentam o uso de 

nanomateriais em cosméticos; por exemplo, nos Estados Unidos (EUA) 

esse material é regulado pela FDA (Food and Drug Administration). A FDA 

é uma agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos 

Estados Unidos que regulamenta produtos como comida, drogas, 

dispositivos médicos, produtos emissores de radiação, vacinas, produtos 

animais e veterinários, cosméticos e produtos de tabaco. Em 2006, a FDA 

criou um grupo específico para regulamentar os produtos baseados em 

nanopartículas a fim de impulsionar o desenvolvimento de nanomateriais 

seguros e eficazes nos setores cosméticos e farmacêuticos. Em 2014, a FDA 

também criou duas diretrizes que regulamentam a segurança dos 

nanocosméticos: a primeira delas trata sobre os efeitos relacionados às 

dimensões das nanopartículas nos nanocosméticos, enquanto a segunda 

aborda a segurança dos nanomateriais nesses produtos. Nesse contexto, 

foi determinado que as empresas não são obrigadas a descrever no rótulo 

do produto os nanomateriais usados na formulação.  

Além dos EUA, a regulamentação sobre esse tipo de produtos 

também já é feita na União Europeia (UE), onde as diretrizes definem e 

categorizam os nanomateriais com dimensões entre 1 a 100 nm como 

insolúveis ou bio-persistentes. Além disso, é obrigatório que todos os 

nanomateriais presentes na formulação dos produtos sejam identificados 

com a palavra “nano”. É exigido também que as informações relacionadas 

a segurança, toxicidade e efeitos indesejáveis sejam informados seis meses 

antes dos produtos serem lançados no mercado. Infelizmente, diretrizes 
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regulatórias como essas ainda não existem no Brasil, sendo que os 

produtos contendo nanopartículas são comercializados apenas seguindo 

as leis comuns aplicadas a outros tipos de produtos.  

Na área da cosmética, os nanomateriais já estão presentes em 

diversos produtos. Como exemplo, podemos destacar os protetores solares 

que possuem nanopartículas para conferir uma aparência menos oleosa e 

para impedir o aparecimento de uma camada esbranquiçada, comumente 

formada após aplicação dos filtros solares tradicionais. As nanopartículas 

mais comuns em protetores solares são nanopartículas de dióxido de 

titânio (TiO2), nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) e nanopartículas de 

ácido p-amino benzóico. As nanopartículas também vêm sendo 

amplamente utilizadas em cremes hidratantes. Nesses produtos, a 

finalidade é evitar que a água presente no estrato córneo evapore com 

facilidade (como acontece naturalmente, provocando o ressecamento). 

Nos cremes hidratantes, as nanopartículas lipídicas sólidas, os lipossomas 

e as nanoemulsões são utilizadas com mais frequência, pois são 

nanopartículas que formam uma camada umectante, evitando a 

evaporação da água presente na pele humana. 
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Apesar dos avanços da Nanotecnologia nas áreas farmacêutica e 

cosmética, os principais limitantes ainda são os fatores de risco associados 

ao uso desses produtos pela população. Geralmente, os riscos estão 

relacionados ao tamanho das nanopartículas, que torna sua superfície 

altamente ativa. Esse critério pode influenciar na capacidade de 

penetração das nanopartículas, podendo provocar reações adversas no 

indivíduo que utiliza o nanocosmético. Os autores da revisão bibliográfica 

exemplificaram que, para as nanopartículas de dióxido de titânio e óxido 

de zinco (TiO2 e ZnO, 30-150 nm) utilizadas na produção dos protetores 

solares, a quantidade permitida é de 25%. De acordo com alguns estudos 

científicos realizados, ambas nanopartículas atingem apenas a camada do 

estrato córneo da pele quando nessa concentração; ou seja, não 

apresentam riscos de serem absorvidas de maneira mais profunda pela 

pele e provocar algum tipo de dano ao organismo. 

Outros estudos científicos, realizados com nanopartículas de ouro, 

demonstraram que sua toxicidade era insignificante, desde que elas 

possuíssem tamanho maior que 10 nanômetros. Isso é devido à fácil 

penetração das nanopartículas menores que 10 nm em camadas mais 

internas da pele e em membranas nucleares, podendo provocar 

genotoxicidade (alterações no material genético) no indivíduo. De toda 

forma, muitos testes são realizados para comprovar essa capacidade de 

penetração de nanopartículas de diversos tamanhos, a fim de garantir 

maior segurança no uso de produtos contendo esses nanomateriais.   

Em suma, a união da Nanotecnologia aos cosméticos vem 

revolucionando os tratamentos estéticos. Porém, por se tratar de uma 

tecnologia relativamente nova, existem poucas informações a respeito da 

toxicidade e dos efeitos dos nanomateriais na saúde humana. Com o 

intuito de garantir maior segurança aos consumidores, diversos países 

têm criado suas próprias diretrizes para normatizar o uso da 
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Nanotecnologia. Nesse contexto, é necessário que as diretrizes regulatórias 

sejam rígidas e que novos estudos científicos avaliem os produtos 

contendo nanopartículas, para que seu uso seja feito de forma realmente 

segura tanto para o organismo humano quanto para o meio ambiente.    
 

 
Esse texto é uma transposição didática do artigo: 
 
DHAPTE-PAWAR, V. et al. Nanocosmeceuticals: facets and aspects. Future Science, v. 6, 

n. 10, eISSN 2056-5623, 2020. 



 
 
 

Capítulo 7 
 

Nanopartículas de prata em produtos veterinários 
 

Júlia De Matos Fonseca 1 

 

 

Devido aos seus efeitos antimicrobianos, as nanopartículas de prata 

(AgNPs) vêm sendo incorporadas a diversos produtos que utilizamos em 

nosso cotidiano, incluindo produtos veterinários. Em particular, esse é um 

mercado que está em constante crescimento e já acolheu a Nanotecnologia. 

Antibióticos nano-encapsulados e métodos de diagnósticos que utilizam 

nanopartículas, por exemplo, já são utilizados regularmente na medicina 

veterinária. Além disso, AgNPs são utilizadas em roupas e camas de tecido 

para cães e gatos, em brinquedos e mordedores, em perfumes e xampus, 

em protetores solares para a pele dos animais e em demais produtos que 

visam melhorar a qualidade de vida dos bichinhos. 

A presença desses produtos nesse mercado se deve às pesquisas 

científicas que permitiram a formulação de seus componentes e a 

realização de testes de segurança e eficácia. Por exemplo, entre as diversas 

aplicações veterinárias, existe uma atenção especial às medicações tópicas 

para prevenção ou tratamento de infecções dermatológicas nos animais de 

estimação, que podem conter microrganismos patogênicos também para 

os seres humanos. Pensando nessas questões, pesquisadores da Índia 

desenvolveram um estudo para analisar a eficiência de nanopartículas de 

prata biogênicas (AgNPs) associadas a óleos vegetais (extraídos de plantas 

medicinais) para fabricação de sabonete, xampu e pomada para animais, 

 
1 Graduanda em Ciências Biológicas (Licenciatura), pela Universidade Federal de Ouro Preto. 
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visando combater infecções de pele. Nanopartículas biogênicas são aquelas 

produzidas pela síntese verde, ou seja, é uma metodologia que utiliza 

extratos vegetais, ou até mesmo um “caldo” de fungos e bactérias, ao invés 

de utilizar reagentes químicos. Portanto, representa um método 

ecologicamente sustentável e menos agressivo para o meio ambiente. 

Devido à essas vantagens, a síntese verde vem sendo priorizada pelas 

indústrias da Nanotecnologia.  

A partir das folhas da planta Azadirachta indica, popularmente 

conhecida no Brasil como “amargosa”, os pesquisadores realizaram a 

síntese das nanopartículas de prata. Após a coleta, as folhas foram lavadas 

com álcool 70% por dez minutos e, posteriormente, com água esterilizada 

(livre de microrganismos). Em seguida, foram finamente cortadas, 

fervidas e filtradas para a produção do extrato da planta. Então, esse 

extrato foi misturado com o reagente químico nitrato de prata para 

formação das nanopartículas (AgNPs), com tamanho aproximado de 63 

nm.  

Já os óleos vegetais foram retirados de folhas das seguintes plantas 

medicinais:  
 

- Cymbopogon citratus (capim limão ou capim-cidreira), 

- Cymbopogon martinii (palmarosa ou gerânio da Índia), 

- Eucalyptus globulus (eucalipto comum),  

- A. indica (“amargosa”) e  

- Ocimum sanctum (“manjericão santo”).  

 

Para extrair os óleos, as partes secas e aéreas dessas plantas foram 

hidrodestiladas, ou seja, passaram por um procedimento laboratorial em 

que o material a ser extraído entra em contato com água quente por um 

período de cinco horas. 
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Em seguida, as AgNPs foram combinadas com uma mistura dos óleos 

vegetais extraídos dessas cinco plantas, formando uma emulsão, a qual foi 

utilizada para a preparação do sabonete, do xampu e da pomada (Figura 

1). Houve acréscimo de perfumes e aditivos no sabonete e de cor e perfume 

no xampu. Após um período de secagem de 24 horas, o sabão já 

endurecido foi analisado quanto à textura, cor, espuma e poder de limpeza 

- em comparação com um sabonete comercial - apresentando resultados 

satisfatórios. 
 

 
Figura 1: Ilustração esquemática do desenvolvimento de xampu, sabonete e pomada 

contendo nanopartículas de prata e óleos vegetais, para utilização em animais. 

 

Além disso, os três produtos fabricados foram analisados quanto ao 

seu efeito antibacteriano e antifúngico. Para esse experimento, cada 

produto foi embebido em discos de papel, que foram colocados em placas 

de Petri contendo esses microrganismos. Caso apresentassem efeito 

inibitório no crescimento das bactérias e dos fungos, uma zona de inibição 

era observada (Figura 2).  
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Figura 2: Ilustração esquemática da avaliação do efeito antimicrobiano dos produtos fabricados: xampu, sabonete 

e pomada contendo nanopartículas de prata e óleos vegetais. Em cada placa de Petri, separadamente, foram 

cultivadas as bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli, além dos fungos Aspergillus niger e Aspergillus 

fumigatus, quatro importantes microrganismos que causam infecções na pele de animais. As placas foram 

preparadas para semear os microrganismos e, posteriormente, as diferentes formulações fabricadas embebidas em 

discos de papel. Como pode ser visto pelo aumento no tamanho da zona de inibição, os resultados mostraram que a 

combinação das AgNPs com a mistura de óleos vegetais apresentou uma maior atividade antimicrobiana em 

comparação às AgNPs ou à mistura de óleos utilizados de forma isolada. 

 

Os resultados mostraram que os produtos fabricados com a 

combinação dos óleos vegetais e das nanopartículas apresentaram maior 

atividade antibacteriana e antifúngica do que a observada para os óleos e 

as AgNPs utilizadas isoladamente. Ou seja, o xampu, o sabonete e a 

pomada fabricados com a combinação de óleos e nanopartículas 

mostraram resultados muito promissores para o controle de patógenos 

presentes na pele de animais. 

Também foram realizados testes para avaliar a eficácia da pomada 

na cicatrização de feridas utilizando como modelo animal um coelho com 

lesões cutâneas. A pomada formulada foi aplicada nos animais durante 15 

dias após o ferimento, uma vez ao dia. Alguns animais foram tratados com 

uma pomada padrão contendo estreptomicina, que foi utilizada como 

controle positivo. Além disso, um grupo controle foi formado por coelhos 
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que não receberam nenhum medicamento. O processo de cicatrização das 

feridas foi observado ao longo do tratamento. 

Os resultados mostraram que a pomada com AgNPs e óleos vegetais 

foi eficaz na redução da ferida e também eficiente na promoção de uma 

boa cicatrização, em comparação com a pomada contendo estreptomicina 

(Tabela 1). Foi observado uma diminuição geral da área da ferida com a 

aplicação das pomadas. Ou seja, houve o “fechamento” da ferida que 

aumentou com o passar do tratamento, indicando um bom processo de 

cicatrização. 
 

Tabela 1: Efeito de pomadas na contração de feridas em animais. 1) ferida sem tratamento, 2) 

após tratamento com uma pomada padrão (estreptomicina), e 3) após o tratamento com a 

pomada formulada pelos pesquisadores. Os números na tabela representam a porcentagem da 

contração da ferida observada no 4º, 8º, 12º e 16º dias após o ferimento. 

 

Os dados sugerem que as nanopartículas de prata biogênicas, por 

apresentarem ação antimicrobiana, potencializam a atividade dos óleos 

vegetais no combate às infecções causadas por fungos e bactérias 

presentes na pele dos animais. Ademais, a síntese verde é uma 

metodologia interessante para utilização em larga escala pelas indústrias, 

já que se trata de um método mais simples que os convencionais e mais 

ecológico para a fabricação de produtos seguros, tecnológicos e versáteis.  

Esses produtos também oferecem solução ao problema da resistência 

aos medicamentos comumente empregados no tratamento das infecções 

Formulação testada 4° dia 8º dia 12º dia 16º dia 

1- Controle (ferida sem 

tratamento) 

21,9 36,62 36,62 36,62 

2- Pomada padrão 

(Estreptomicina) 

37,1 60,3 60,1 60,1 

3- Pomada teste (AgNPs+óleos 

vegetais) 

47,1 61,8 67,7 86,7 
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de pele em animais. Isso é muito importante, pois já existem muitas 

bactérias resistentes à antibióticos e fungos resistentes a drogas 

antifúngicas. Portanto, o uso de antimicrobianos vegetais combinados com 

nanopartículas de prata representa uma alternativa promissora para o 

tratamento, ou até mesmo para prevenção, de infecções dermatológicas.  

Atualmente, as AgNPs são consideradas seguras por não 

apresentarem toxicidade para as células humanas e animais, 

apresentando, por outro lado, uma alta atividade antimicrobiana. 

Entretanto, novas pesquisas precisam ser realizadas para comprovar que 

essas nanopartículas não exercem nenhum efeito danoso à microbiota 

intestinal e até mesmo ambiental. Assim, é sempre importante saber 

discutir criticamente os possíveis efeitos das inovações nanotecnológicas. 

De toda forma, podemos concluir que as nanopartículas oferecem soluções 

tecnológicas para várias demandas da sociedade. 
 
Esse texto é uma transposição didática do artigo: 
 

BANSOD, S. et al. Development of shampoo, soap and ointment formulated by green 

synthesised silver nanoparticles functionalised with antimicrobial plants oils in 

veterinary dermatology: treatment and prevention strategies. IET 

Nanobiotechnology, v. 9, p. 165-171, 2015. 

 



 
 
 

Capítulo 8 
 

Nanomedicina: perspectivas 
 

Leonardo Brandão Barreto 1 
 

 

Nunca, em um espaço de tempo tão reduzido na História da 

Humanidade, ocorreu um avanço tão acelerado no que concerne ao 

conhecimento dos sistemas biológicos humanos. Para se ter uma ideia, há 

cerca de 70 anos atrás, os mecanismos de hereditariedade vinculados ao 

DNA não eram completamente conhecidos. O mesmo pode ser dito com 

relação aos mecanismos de formação de tumores e o surgimento de 

sintomas cognitivos associados a doenças degenerativas, como Alzheimer.  
 

 
 

Nesse intervalo relativamente curto, nosso conhecimento aumentou 

e vem aumentando cada vez mais, trazendo não só a possibilidade de 

 
1 Graduação em Medicina pela Fundação Técnico-Educacional Souza Marques (2000); Mestre em Ciências da Saúde 
pela Universidade Federal de Minas Gerais (2011); Doutorando em Biotecnologia pelo Programa de Pós-graduação 
em Biotecnologia da Universidade Federal de Ouro Preto (2020-). 
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entender a origem das diferentes condições clínicas, como também a 

criação de terapias cada vez mais individualizadas e direcionadas para as 

necessidades dos diferentes pacientes. Um novo e surpreendente mundo 

está surgindo a cada dia com mais clareza, trazendo qualidade e aumento 

de sobrevida para todos, de um modo cada vez mais selecionado e 

confortável. 

Dentro desse contexto, a Nanotecnologia será conhecida como o 

ramo da Ciência que explora estruturas em nível atômico, permitindo que 

sejam criadas nanopartículas com diversas particularidades, perfis e 

indicações de utilização.  

Talvez, a engenharia de materiais e a robótica sejam as áreas de 

maior aplicabilidade para a Nanotecnologia. Historicamente, o primeiro 

autor que se aproximou dos conceitos que norteariam a nanotecnologia 

foi o laureado com o Prêmio Nobel de Física, Richard Feyman. Em uma 

célebre conferência, conhecida como “There`s Plenty of Room at the 

Bottom”, disse ele (livre tradução do autor): 
 

Os princípios da Física, até onde posso ver, não falam contra a possibilidade 

de manobrar coisas átomo por átomo. Não é uma tentativa de violar nenhuma 

lei; é algo, em princípio, que pode ser feito; mas na prática, não foi feito porque 

somos grandes demais (FEYNMAN, 1960, p. 12). 

 

Como muitas vezes ocorre na ciência, não houve a real percepção da 

importância da citação feita por Feyman em sua conhecida conferência. 

Somente alguns anos após, por intermédio de Norio Taniguchi, catedrático 

na Tokio University of Science, é que o termo “Nanotecnologia” foi 

utilizado pela primeira vez, abrindo-se uma nova e instigante janela em 

termos de Ciência e Tecnologia. Similarmente, Kim Eric Drexler foi um 

grande incentivador e popularizador dos conceitos que envolvem a 

Nanotecnologia a partir da década de 1980, no século XX. 
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Os princípios nanotecnológicos, inicialmente direcionados para 

engenharia de estruturas e materiais poderiam igualmente ser utilizados 

em Medicina e em Ciências Biológicas? Por que não? Abriu-se então, desse 

modo, mais uma janela para pesquisas e possíveis avanços.   

Mais uma vez, coube a Richard Feyman sugerir que os princípios 

nanotecnológicos fossem utilizados em Medicina em uma importante 

citação a um colega pesquisador chamado Albert R. Hibbs. Segundo 

Feyman, disse Hibbs (livre tradução do autor): 
 

Um amigo meu sugere uma possibilidade muito interessante para máquinas 

relativamente pequenas. Ele diz que, embora seja uma ideia muito inquietante 

(wild), seria interessante uma cirurgia na qual você pudesse engolir o 

cirurgião. Você coloca o cirurgião mecânico dentro do vaso sanguíneo e ele vai 

para o coração e olha ao redor (é claro que a informação deverá ser fornecida). 

Ele descobre qual a válvula está com defeito, pega um bisturi e a corta. 

(Imagine) que podemos fabricar um objeto que manobra nesse nível! Outras 

pequenas máquinas podem ser permanentemente incorporadas ao corpo para 

auxiliar algum órgão que funciona inadequadamente (FEYNMAN, 1960, p. 8-

9).  

 

A partir desse preceito conceitual, as possibilidades de intervenções 

nanotecnológicas em Medicina cresceram de modo exponencial, se 

tornando presentes já no dia a dia de intervenções, diagnósticos e 

terapêuticas: na forma de dispositivos de diagnósticos in vitro, 

nanobiosensores (para detecção de glicose e proteínas, como DNA), 

microarrays (permitem detecção de proteínas, RNA e DNA, além de 

padrões de expressão gênica, mutações genéticas e presença de 

polimorfismos, por exemplo), e  Lab-on-a-Chip (pequenos aparelhos que 

teriam a função de micro-laboratórios, os quais detectariam, por exemplo, 

a presença de determinadas proteínas e células). 
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Diagnósticos por imagem, utilizando Nanotecnologia, já são 

utilizados em exames de ressonância nuclear magnética, ressonância 

nuclear magnética com técnica espectroscópica, tomografia de emissão de 

fóton único (SPECT) e tomografia de emissão de pósitrons (PET-SCAN). 

Sistemas de entrega da fármacos direcionados para órgãos e 

estruturas teciduais, por meio da utilização de micelas, nanoemulsões, 

dendrímeros e lipossomas já são realidade, permitindo a utilização de 

terapêuticas individualizadas, minimamente invasivas e com baixo 

potencial de efeitos colaterais. 

Em um futuro muito próximo, a combinação de estruturas 

diagnósticas e terapêuticas, bem como intervenções envolvendo Medicina 

Regenerativa, com a utilização de nanoagulhas minimamente dolorosas e 

microchips para entrega de fármacos, poderão ser ainda mais utilizadas. 
 

 
Esse texto é uma transposição didática do artigo: 
 

VEIGA, F.J.B, COIMBRA, A.B., FIGUEIRAS, A.R.R., Nanotecnologia na saúde: aplicações e 

perspectivas. Boletim Informativo Geum, v. 5, n. 2, p. 14-26, 2014.  
 
Outras referências consultadas: 
 
FEYNMAN, R.P. There's Plenty of Room at the Bottom: an invitation to enter a new 

field of physics. California Institute of Technology. Engineering and Science 

magazine, v. XXIII, n. 5, 1960. 

 

KIM, T.H.; LEE, S.; CHEN, X. Nanotheranostics for personalized medicine. Expert Review 

of Molecular Diagnostics, v. 13, n. 3, p. 257-269, 2013. 

 

MARCAREM, M. Nanotechnology: Fundamentals and Aplications. I.K. International 

Publishing House Pvt. Limited, 2008. p. 1-121. 

 

WILCZEWSKA, A.Z. et al. Nanoparticles as drug delivery systems. Phamacological 
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Capítulo 9 
 

Nano reconstrução dos ossos: 
o futuro do tratamento em ortopedia? 

 
Lorena Cera Bandeira 

 

 

Imagine-se caminhando em uma praia, realizando um trabalho 

manual em seu cotidiano. Ou então, simplesmente permanecendo em uma 

posição de repouso na fila de um banco. Você consegue identificar quais 

estruturas do seu corpo você utiliza para realizar essas ações? Se, 

imediatamente, você associa a utilização de músculos e ossos em todas 

essas situações, provavelmente você reconhece a existência e importância 

do sistema músculo-esquelético. 

A integração entre músculos e ossos desempenha um papel 

fundamental para a sustentação e movimentação do corpo humano. Os 

músculos são formados por células alongadas, estriadas, ou lisas, com 

capacidade de contrair e relaxar, nas quais os movimentos podem ser 

voluntários ou involuntários. Já os ossos, são estruturas rígidas e fortes 

que compõem o endoesqueleto dos animais vertebrados.  

Os ossos são constituídos por células do tipo osteoblastos que 

sintetizam a matriz orgânica, formada principalmente por colágeno. Há 

ainda uma parte inorgânica constituída, em sua maioria, por sais de cálcio 

e fósforo. Assim, os ossos são compostos por tecidos vivos e estão em 

constante processo de regeneração. Na ocorrência de situações que 

comprometam a integridade do tecido ósseo, como ocorre em fraturas, 

osteoporose e tumores, por exemplo, é necessário que a regeneração seja 

potencializada para garantir a manutenção da funcionalidade óssea. 
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A Engenharia de Tecidos é uma área que abrange diversas 

especialidades e utiliza biomateriais e a Nanobiotecnologia para auxiliar 

no reparo de tecidos, inclusive do tecido ósseo, sendo muito importante 

para o restabelecimento da saúde humana. E, para que possam ser 

utilizados com esse propósito, os biomateriais devem apresentar 

propriedades importantes, tais como: bioatividade, resistência e/ou 

elasticidade, estabilidade, permeabilidade, rugosidade, biocompatibilidade 

e baixa toxicidade. Estes biomateriais podem ser de origem natural, como 

a celulose bacteriana, ou sintética, como os nanotubos de carbono. 

Biomateriais naturais ou sintéticos possuem aspectos positivos e negativos 

na sua utilização. 

Nesse sentido, o emprego da Nanobiotecnologia, tema central deste 

livro, torna-se uma ferramenta de grande valia para unir técnicas e 

materiais diversos na busca de melhorias na área de Engenharia de 

Tecidos. 

Um exemplo é o trabalho de cientistas da Universidade San Luis 

Potosi (México) que avaliaram o crescimento in vitro das células do tecido 

ósseo (osteoblastos) ao utilizar, como estrutura de apoio, suportes 

preparados com celulose bacteriana (um biomaterial natural) e nanotubos 

de carbono com camadas múltiplas (um biomaterial sintético). Para tornar 

o estudo mais completo, os pesquisadores investigaram também as 

características físicas, químicas e mecânicas dos suportes, bem como as 

características dos osteoblastos após o crescimento apoiado nesses 

suportes. 
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Os materiais e métodos utilizados foram organizados em onze etapas 

com três fases principais: 
 

Fase 1 - Preparo dos suportes;  

Fase 2 - Caracterização física, química e mecânica dos suportes; 

Fase 3 - Caracterização dos osteoblastos cultivados com os suportes. 

 

Na fase 1, foi cultivada a celulose bacteriana a partir de espécies de 

Gluconacetobacter xylinus, que foi posteriormente purificada, esterilizada 

e armazenada. Já os nanotubos de carbono foram submetidos ao processo 

de funcionalização, uma etapa química que acopla grupos funcionais aos 

nanotubos com o objetivo de diminuir possíveis efeitos tóxicos desse 

material. Ao final dessa fase, foram preparados os suportes contendo a 

associação da celulose bacteriana com os nanotubos de carbono. 

Na fase 2, foi realizada uma caracterização dos suportes obtidos na 

fase 1. Assim, foi possível notar que o processo de funcionalização permitiu 

que os nanotubos de carbono ficassem mais organizados e que, quando 

associados à celulose bacteriana, formassem suportes com características 

mais homogêneas que favoreceram sua utilização para apoiar células 
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durante seu crescimento in vitro. Outro aspecto observado foi que a 

presença dos nanotubos de carbono nos suportes permitiu uma maior 

resistência à pressão mecânica, sendo cerca de três vezes maior do que 

quando comparado ao suporte feito apenas com celulose bacteriana. 

Já na fase 3, dedicada aos testes de caracterização dos osteoblastos 

cultivados com os suportes, foi observado que essas células apresentaram 

maior viabilidade, ou seja, uma maior quantidade de células vivas 

cresceram apoiadas nos suportes contendo celulose bacteriana e 

nanotubos de carbono. Um resultado semelhante também foi observado 

para as células osteoblásticas que cresceram apoiadas apenas em 

nanotubos funcionalizados. Outro teste realizado (um teste de proliferação 

celular) também confirmou esses resultados, comprovando o êxito do 

emprego dos suportes na regeneração óssea (Figura 1). 
 

 
Figura 1: Esquema representativo da utilização dos suportes de nanotubos 

de carbono e celulose bacteriana na regeneração de tecidos. 

 

Ainda na fase 3, um outro ensaio mostrou que as células que 

cresceram apoiadas ao suporte testado no estudo apresentaram boa 

adesão celular. Esse aspecto é essencial, pois está totalmente relacionado 

à capacidade de regeneração do tecido ósseo. Ou seja, se há adesão celular 

é possível que o osso recupere as suas características estruturais.  
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Por fim, foram analisadas imagens de microscópio para observar os 

formatos dos osteoblastos que cresceram apoiados ao suporte produzido 

com a associação dos biomateriais. Aqui, observou-se que tais células se 

desenvolveram com um maior grau de organização, o que favorece a 

regeneração óssea. 

O grupo de pesquisadores concluiu que a associação de nanotubos de 

carbono com múltiplas paredes à celulose bacteriana auxilia no 

crescimento dos osteoblastos, podendo contribuir consideravelmente na 

recuperação do tecido ósseo nas situações em que sua integridade foi 

comprometida. 

Por todos os aspectos aqui descritos é possível constatar que a 

Nanobiotecnologia pode ser útil para o desenvolvimento da Engenharia de 

Tecidos. A descrição detalhada encontrada no artigo permite que o leitor 

acompanhe as etapas necessárias para o desenvolvimento de um novo 

biomaterial, destacando assim a importância da utilização da metodologia 

científica na busca por respostas que preencherão as lacunas de 

conhecimento, existentes em áreas diversas. 

Esse é sem dúvida um trabalho de grande relevância para a clínica 

médica e poderá contribuir para a recuperação de pacientes, tais como 

idosos, atletas ou ainda aqueles que eventualmente venham a sofrer 

traumas em seu sistema esquelético.  
 
Esse texto é uma transposição didática do artigo: 
 

GUTIÉRREZ-HERNÁNDEZ, J. M. et al. In vitro evaluation of osteoblastic cells on bacterial 

cellulose modified with multi-walled carbon nanotubes as scaffold for bone 

regeneration. Materials Science and Engineering C, v. 75, p. 445-453, 2017. 

 



 
 
 

Capítulo 10 
 

Nanomembranas para regeneração óssea 
 

Fernanda Oliveira Gomes 1 

 

 

No mundo da Nanobiotecnologia, é possível a criação de dispositivos 

muito pequenos que, manejando conhecimentos da biologia e da 

engenharia, devem examinar, manipular ou reproduzir os sistemas 

biológicos. Com isso, diversos nanomateriais vêm sendo usados para 

aplicação em defensivos agrícolas, na indústria de energia, em cosméticos, 

em remédios, entre outras.  

Na área da saúde, as nanopartículas já possuem resultados 

promissores para práticas clínicas futuras. Dentre as aplicações na área 

odontológica, por exemplo, podemos citar o uso de nanopartículas para 

estimular a regeneração óssea e do periodonto (estruturas de proteção e 

sustentação situadas ao redor do dente, como ligamentos ou a própria 

gengiva) em casos de periodontite, que é uma infecção gengival grave que 

pode levar à destruição do periodonto e até mesmo à perda do dente.  

Atualmente, são utilizados materiais biocompatíveis e reabsorvíveis 

(biodegradáveis), que permitem que o osso cresça usando o lugar do 

implante, conforme sua composição é absorvida lentamente pelo 

organismo. Os procedimentos incluem o uso de uma membrana como 

barreira para evitar o crescimento de tecidos moles e para criar espaço 

para a regeneração lenta do periodonto e do osso, resgatando suas 

funções. Assim, para a regeneração e reparo de tecidos periodontais 

 
1 Graduada em Ciências Biológicas (2018) e mestranda em Biotecnologia pela Universidade Federal de Ouro Preto. 
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danificados existem duas abordagens cirúrgicas: a regeneração de tecidos 

guiada (GTR) e a regeneração óssea guiada (GBR).  

Para contribuir com esse tema, pesquisadores da Universidade do 

Cairo, no Egito, desenvolveram membranas como estruturas temporárias 

(suportes), utilizando materiais que se degradam ao longo do tempo, para 

que não houvesse a necessidade de intervenções cirúrgicas para removê-

las do indivíduo. Esses cientistas mostraram como a associação de 

nanofibras com nanopartículas otimizou o desenvolvimento da estrutura, 

além de apresentar atividade antibacteriana para aplicação em 

procedimentos de regeneração óssea. 

Para isso, os pesquisadores prepararam nanofibras do polímero 

sintético poli-caprolactona (PCL) e também nanofibras utilizando uma 

combinação do polímero sintético ácido polilático com o polímero natural 

acetato de celulose (PLA/CA), por meio de uma técnica chamada 

eletrofiação. Esse método utiliza um campo elétrico para produzir 

nanofibras a partir de uma solução polimérica. Relembrando, polímeros 

são macromoléculas formadas a partir da ligação em cadeia de moléculas 

pequenas denominadas como monômeros.  

Para a produção da segunda nanofibra, os polímeros sintético (PLA) 

e natural (CA) foram misturados em diferentes proporções para combinar 

as vantagens de cada um deles, e a melhor proporção foi identificada pelos 

pesquisadores ao final do estudo. Após o preparo, ambas nanofibras foram 

combinadas com concentrações variáveis de nanopartículas de 

hidroxiapatita (HANPs), o principal mineral constituinte dos ossos, e de 

nanopartículas de prata (AgNPs), que apresentam atividade antibacteriana 

(Figura 1).  
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Figura 1: Desenvolvimento de novas nanofibras contendo nanopartículas com atividade 

antibacteriana e de regeneração óssea, para uso nos procedimentos de regeneração de 

tecidos guiada (GTR) e regeneração óssea guiada (GBR). 

 

As melhores concentrações dessas duas nanopartículas foram 

determinadas em estudos paralelos. Ao final do processo, foram obtidos 

suportes com propriedades mecânicas intensificadas, com boa adesão 

celular, biocompatibilidade e com propriedades antibacterianas. 

Vale ressaltar que as nanopartículas de prata foram sintetizadas por 

meio de um método conhecido como “síntese verde”, a partir do extrato 

da planta “escova de garrafa”. Essa alternativa é muito interessante para 

a produção de nanopartículas com menos resíduos tóxicos (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Ilustração esquemática da síntese verde de nanopartículas de prata (AgNPs) utilizando a planta 

Callistemon viminalis, conhecida popularmente no Brasil como “escova de garrafa”. 
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Após a realização de experimentos in vitro, os cientistas observaram 

que a adição das nanopartículas de hidroxiapatita (HANPs) melhorou a 

viabilidade celular em cerca de 50% para ambas as nanofibras, tanto a que 

continha apenas o polímero sintético (PCL), quanto para a nanofibra 

produzida com a mistura de polímeros sintético e natural (PLA/CA) 

(Figura 3). Ou seja, as nanofibras possuem a capacidade de manter as 

células viáveis, permitindo a regeneração tecidual e óssea. Dessa forma, 

para aplicação no organismo, esses nanomateriais exibem segurança 

devido à sua biocompatibilidade. Além disso, os suportes preparados com 

HANPs foram capazes de promover a formação de hidroxiapatita, que é 

um dos principais constituintes dos ossos, e também promoveram a 

proliferação de células-tronco mesenquimais in vitro, favorecendo uma 

formação óssea aumentada in vivo. 
 

 
Figura 3: Avaliação do efeito das HANPs: viabilidade celular na presença/ausência de HANPs 

(nanopartículas de hidroxiapatita) associadas aos polímeros de ácido polilático/acetato de celulose 

(PLA/CA) ou ao polímero poli-caprolactona (PCL). 

 

Por outro lado, a adição das nanopartículas de prata (AgNPs) conferiu 

atividade antibacteriana às nanofibras, fato que foi confirmado por meio 

de um experimento que analisa a formação de zonas de inibição do 
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crescimento bacteriano, em placas contendo bactérias. Foi observado um 

halo de inibição do crescimento bacteriano de 40 milímetros por 32 dias. 

Considerando-se que a regeneração óssea do periodonto leva no mínimo 

4 semanas, a inibição por 32 dias é muito interessante nesse contexto 

(Figura 4).   
 

 
Figura 4: Efeito das nanopartículas de prata (AgNPs) na inibição da atividade bacteriana. 

Os polímeros não inibem o crescimento das bactérias, mas exibem um halo de inibição de 

40 milímetros ao serem combinados com nanopartículas de prata. 

 

Conforme foi mostrado, as nanofibras de polímeros contendo 

nanopartículas aumentam a viabilidade celular em cerca de 50%, além de 

exibir uma atividade antibacteriana sustentada por cerca de quatro 

semanas e meia. Os pesquisadores também fizeram experimentos que 

provaram uma boa tensão mecânica das nanofibras e sua degradação lenta 

ao longo de oito semanas. Isso nos mostra que as membranas produzidas 

com essas nanofibras são promissoras para a prática clínica odontológica. 

Entretanto, ainda serão necessárias mais pesquisas para que essa 

aplicação possa ser efetivada. Os estudos futuros devem incluir a análise 

das membranas desenvolvidas em modelos animais, tais como 

camundongos. Esse tipo de trabalho nos mostra o quanto a Biotecnologia 

é uma ciência promissora e que relaciona várias áreas, contribuindo com 

o grande avanço do desenvolvimento tecnológico, e, consequentemente, 

ganhando espaço no mercado global. 
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Por sua vez, a Nanobiotecnologia permite a criação de materiais 

sofisticados, como por exemplo, a membrana aprimorada que acabamos 

de abordar. O aprimoramento da nanociência permite também questionar 

quando as pesquisas com modelos animais poderá ser substituída. 

Sabemos que os ensaios in vivo apresentam várias vantagens em relação 

aos testes in vitro, já que o animal representa um sistema completo, 

funcionando como várias engrenagens associadas. No entanto, com o 

avanço da tecnologia, abordagens contemporâneas podem mudar esse 

cenário até mais rápido do que imaginamos. Por exemplo, já existem 

empresas focadas no desenvolvimento de “chips” que simulam um 

indivíduo completo, ou seja, desde sua maquinaria molecular até os 

mecanismos fisiológicos e bioquímicos.  

Dessa forma, num futuro próximo, podemos ter um protótipo que 

permita testar experimentalmente qualquer hipótese, sem a necessidade 

de utilizar modelos animais. Portanto, há muito trabalho pela frente. Além 

disso, a Nanotecnologia é um campo a ser muito explorado ao longo dos 

tempos e irá nos surpreender cada vez mais.  
 
Esse texto é uma transposição didática do artigo: 
 

ABDELAZIZ, D., et al. New biodegradable nanoparticles-in-nanofibers based membranes 

for guided periodontal tissue and bone regeneration with enhanced antibacterial 

activity. Journal of Advanced Research, v. 28, p. 51-62, 2020.  

 

 



 
 
 

Capítulo 11 
 

Nanopartículas de prata no controle 
da toxoplasmose congênita 

 
Josiane Nunes Costa de Paula 1 

 

 

O Toxoplasma gondii é um protozoário intracelular causador da 

toxoplasmose, doença que afeta cerca de 30 a 50% da população mundial. 

Esse parasito é o responsável direto por graves condições clínicas em 

pessoas imunocomprometidas e também pela toxoplasmose congênita, 

principalmente nos primeiros meses de gestação.  

Lesões oculares, problemas neurológicos e aborto espontâneo são 

alguns exemplos de quadros que podem acometer os recém-nascidos 

afetados por T. gondii, provando que a toxoplasmose congênita é um 

problema grave de saúde pública, tanto no Brasil como no mundo.  

Hoje, os tratamentos disponíveis contra a toxoplasmose trazem uma 

combinação de antibióticos, como a sulfadiazina e pirimetamina. No 

entanto, essas drogas são parcialmente toleradas pelo organismo, uma vez 

que interferem nos processos bioquímicos do hospedeiro (humano) e do 

parasita, causando efeitos colaterais devastadores como: a supressão da 

medula óssea (diminuição das células do sangue), granulocitopenia 

(diminuição dos leucócitos granulares no sangue), leucopenia (contagem 

total de leucócitos abaixo do limite inferior normal) e anemia 

megaloblástica (diminuição dos níveis de vitamina B12 no organismo).  

 
1 Técnica em Análises Clínicas pela Funec- Fundação de Ensino Técnico de Contagem (2005); Graduada em Ciências 
Biológicas (Licenciatura) pela Universidade Presidente Antônio Carlos (2008); Especialista em Gestão da Saúde 
Ambiental pela Universidade Presidente Antônio Carlos (2010); Mestranda em Doenças Infecciosas e Parasitárias 
pela Universidade Federal de Ouro Preto (2021). 



Josiane Nunes Costa de Paula  |  91 
 

Por todos esses efeitos, novas estratégias terapêuticas vêm sendo 

propostas. Um exemplo é a utilização de nanopartículas de prata (AgNPs), 

sintetizadas de forma biogênica, para reduzir a proliferação de T.gondi 

através da indução da produção de mediadores inflamatórios por células 

especializadas durante o processo gestacional. 
 

 
 

Nessa pesquisa, desenvolvida na Universidade Federal de Uberlândia 

(MG), com a colaboração da Universidade Estadual de Londrina (PR), as 

células do trofoblasto humano e explantes vilosos foram utilizadas para 

testar a eficácia dessas AgNPs na inibição da forma infectante de 

multiplicação rápida do parasito, denominada taquizoítos. Porém,  esse 

parasita apresenta notável versatilidade, e, dependendo do hospedeiro e 

da via de contaminação, a infecção pode acontecer por qualquer estágio 

evolutivo (taquizoítos, cistos e oocistos).  

Células especializadas no processo 
gestacional utilizadas neste estudo: 

*Trofoblasto humano - BeWo: é a 
camada mais externa do blastocisto. É 
considerado o primeiro dos anexos 
embrionários. Libera um hormônio, a 
gonadotrofina coriônica humana, que 
mantém os níveis de progesterona, 
sustentando assim a gravidez. 

*Explantes vilosos -HTR8/Svneo - das 
vilosidades coriônicas: são vilosidades que 
florescem na placenta a partir dos córios, 
de forma a permitir o máximo de área de 
contato com o sangue materno durante 
uma gravidez. 
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Quando a infecção ocorre durante a gestação, podem ocorrer danos 

no equilíbrio imunológico materno-fetal e a liberação de citocinas pró-

inflamatórias antiparasitárias que provocam o aborto (Figura 1). As 

citocinas são proteínas sintetizadas por nossas células como resposta à 

infecção, para regular a resposta imune e inflamatória. Com tempo de ação 

curto, mas muito potente, as citocinas só estimulam as células que 

possuem receptores específicos na sua superfície. Dessa forma, os 

pesquisadores também avaliaram os níveis de citocinas produzidas antes 

e após o tratamento. 
 

 
Figura 1: Ciclo biológico do T. gondii, causador da toxoplasmose congênita, levando à 

produção de citocinas abortogênicas pelas células imunológicas no organismo humano. 

 

Atualmente, as nanopartículas de prata têm sido utilizadas porque 

possuem atividade antimicrobiana e uma possível propriedade anti-

inflamatória. Essas nanopartículas podem se acumular nos tecidos e 

atingir cistos de T. gondii e, além disso, participam da produção de 

componentes microbicidas, como as espécies reativas de oxigênio 
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(compostos químicos resultantes da ativação ou da redução do oxigênio 

molecular ou oriundos dos produtos da redução). 

Nesse estudo, AgNPs-Bio (nanopartículas de prata biogênicas) 

demonstraram uma boa capacidade para transportar agentes 

farmacológicos para o tecido alvo, contribuindo para a diminuição dos 

efeitos colaterais dessas drogas e trazendo maior especificidade, se 

compararmos aos tratamentos convencionais.  

Nanopartículas biogênicas são todas aquelas produzidas por 

metodologias “verdes”, ou seja, sintetizadas a partir de extratos de fungos, 

bactérias ou plantas. No caso dessa pesquisa, as AgNPs foram sintetizadas 

a partir de um fungo chamado Fusarium oxysporum. A síntese resultou 

em AgNPs-Bio com boa estabilidade e menor toxicidade para o organismo 

em tratamento da infecção por T. gondii. 

Para testar esse tratamento inovador, os pesquisadores analisaram 

as etapas da síntese dessas nanopartículas, o crescimento do parasito, a 

viabilidade celular na presença de AgNPs-Bio, a toxicidade das AgNPs-Bio, 

a morfologia das células que foram testadas in vitro e os níveis de citocinas. 

Vários estudos anteriores desse, e de outros grupos de pesquisa, já haviam 

confirmado que a biosíntese das nanopartículas de prata usando bactérias, 

fungos e plantas geram menos efeitos tóxicos. Outro fator importante e 

crucial para determinar a toxicidade é o tamanho das NPs, uma vez que, 

quanto menores são, apresentam mais efeitos tóxicos significativos.  

Os resultados indicaram que as células e os explantes vilosos se 

mantiveram viáveis após o tratamento com AgNPs-Bio em diferentes 

concentrações, inclusive se tratadas pelo método convencional com a 

combinação de sulfadiazina+pirimetamina (SDZ+PYZ). Ou seja, a 

considerar uma possível toxicidade das AgNPs-Bio ou das drogas 

SDZ+PYZ, não foram observadas diferenças significativas na viabilidade 

do tecido nos explantes vilosos.  
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Na interface materno-fetal, o T. gondii pode induzir o aumento de 

algumas citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina IL-10, que 

favorecem a infecção de células trofoblásticas. Como o tratamento 

convencional da toxoplasmose congênita apresenta efeito tóxico para a 

gestante, estudos como esse são importantes para descobrir novas terapias 

que possam prevenir os efeitos ocasionados pela transmissão vertical do 

parasito. Os achados referentes às citocinas produzidas nas células 

tratadas com AgNPs-Bio em diferentes concentrações foram estes: 
 

Quadro 1: Resumo das modulações de citocinas em células tratadas com diferentes concentrações de AgNP-Bio. 

Citocina Células BeWo Células HTR8/Svneo 

Interleucina IL-4 aumento diminuição 

Interleucina IL-10 aumento  

Interleucina IL-6  diminuição 

Interleucina IL-8  diminuição 

MIF (Fator de migração de macrófagos)   aumento 

 

Esses dados sugerem que o tratamento com AgNPs-Bio desencadeou 

um perfil inflamatório em células BeWo, pela detecção de aumento dos 

níveis de IL-4 e IL-10, controlando os parasitas nessas células. Já os altos 

níveis de MIF em HTR8/Svneo, demonstraram o controle da replicação do 

T. gondii, nesse tipo celular especificamente, uma vez que sabemos que 

esse fator atua contra o parasito na resposta imune específica. Portanto, 

as nanopartículas induzem diferentes mecanismos de ação dependendo do 

tipo de célula do trofoblasto.  

Quanto à diminuição das demais citocinas nas células HTR8/Svneo, 

embora as nanopartículas não tenham induzido uma resposta imune 

protetora, elas reduziram a proliferação intracelular das formas 

taquizoítas de T.gondii, bem como reduziram o parasitismo no tecido em 

explantes vilosos.  

Todos esses achados sugerem que as AgNPs-Bio representam uma 

promissora forma de tratamento para prevenir a toxoplasmose congênita 
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na interface materno-fetal, pois são capazes de reduzir o parasitismo sem 

diminuir o perfil imunológico necessário para induzir respostas imunes. 

No entanto, ainda há muito a ser pesquisado até que esse tratamento 

comece a ser considerado viável. Para isso, será necessário, por exemplo, 

investigar a reação da microbiota intestinal exposta à formulação das 

nanopartículas apresentadas nesse estudo. 
 
Esse texto é uma transposição didática do artigo: 
 

COSTA, I. N. et al. Biogenic Silver Nanoparticles Can Control Toxoplasma gondii Infection 

in Both Human Trophoblast Cell and Villous Explants.  Frontiers in Microbiology, 

v. 11, p. e-623947, 2021. 

 



 
 
 

Capítulo 12 
 

A importância de compostos extraídos da 
uva no combate à doença de Alzheimer 

 
Raquel Cruz Ferreira do Carmo 1 

 

 

As doenças que afetam o cérebro e o sistema nervoso central são, 

atualmente, as principais causas de demência que acometem a população, 

estando associadas a altas taxas de mortalidade. Entre as principais 

desordens que levam a degeneração de neurônios destacam-se as doenças 

de Alzheimer e Parkinson, devido à sua alta incidência. De acordo com 

dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a primeira corresponde 

à forma mais comum de demência, com o agravante de tratar-se do 

principal agente incapacitante entre idosos. Esse fator, associado ao 

aumento anual de casos e ao envelhecimento progressivo da população, 

torna a doença de Alzheimer muito relevante para pesquisas. 

Outro fator preocupante no caso da doença de Alzheimer (DA) é a 

ausência de medicamentos que atuem impedindo ou contendo o seu 

desenvolvimento, sendo que os medicamentos disponíveis no mercado são 

somente paliativos, ou seja, agem atenuando os sintomas da doença, sem 

atuar efetivamente na cura, além de estarem envolvidos com uma gama 

de efeitos colaterais. 

A DA é definida como uma demência amnésica progressiva, em que 

são observados três estágios ao longo de sua evolução. A doença se inicia 

com déficits na memória de curto prazo, no aprendizado, na comunicação 

 
1 Graduada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Ouro Preto (2014) e Mestranda em Biotecnologia 
pela Universidade Federal de Ouro Preto. 
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e na orientação espacial. Em um segundo momento, nota-se o 

acometimento de atividades cotidianas, como comer e se vestir, e a perda 

do controle emocional, gerando quadros de agressividade. Por fim, 

observa-se a interrupção global das funções cognitivas, levando à 

incapacidade, à ausência de reconhecimento facial e à baixa imunidade, o 

que agrava ainda mais o quadro, visto que o paciente se torna mais 

suscetível a outras doenças.  

O diagnóstico da DA é realizado por exclusão de outras demências e 

somente pós-morte é possível um diagnóstico conclusivo. Dois 

marcadores específicos nas regiões do hipocampo e córtex cerebral 

confirmam a DA: a presença de placas formadas por peptídeo β-amiloide 

entre os neurônios e emaranhados de uma proteína chamada “Tau”, no 

interior dos mesmos.  

Considerando-se que o acúmulo do peptídeo β-amiloide resulta na 

morte de neurônios, o que pode desencadear a DA, cientistas da 

Universidade do Porto, de Portugal, iniciaram uma busca por compostos, 

provindos de fontes naturais, com capacidade de conter os efeitos tóxicos 

do peptídeo β-amiloide. A uva, uma fruta com grande potencial 

terapêutico, foi escolhida para a pesquisa e foram realizados testes com 

extratos de uva e com o composto resveratrol, uma substância presente 

no extrato. A escolha da uva e do resveratrol foi baseada no intuito de 

constatar os benefícios da uva e sua capacidade de diminuir o acúmulo e 

formação de placas pelo peptídeo β-amiloide, protegendo os neurônios 

contra seus efeitos tóxicos. 

O resveratrol é um flavonoide naturalmente encontrado nas 

sementes e cascas de uva, e em outras frutas, que apresenta efeitos 

anticancerígenos, anti-inflamatórios, anti-obesidade e de proteção do 

coração e do cérebro. Seu uso como medicamento já vem sendo 

investigado, porém o resveratrol apresenta algumas limitações quando 



98  |  Conexão Nanotecnológica: da bancada para a sala de aula 
 

administrado por vias comuns; por exemplo, se administrado por via oral 

ou intravenosa, ele é rapidamente metabolizado e sua distribuição e 

biodisponibilidade são prejudicadas. Então, a concentração desejada para 

seus efeitos benéficos não é alcançada. Além disso, o resveratrol não 

consegue penetrar a barreira hematoencefálica para chegar ao tecido 

cerebral.  

Devido a essas limitações, os pesquisadores desenvolveram um 

sistema terapêutico de administração do resveratrol e do extrato de uva 

baseado na produção de nanopartículas lipídicas sólidas, com e sem adição 

de moléculas reconhecidas pela barreira hematoencefálica para facilitar 

sua entrega no tecido cerebral. 

As nanopartículas lipídicas sólidas têm apresentado grande 

importância na entrega e distribuição de medicamentos, pois muitos 

medicamentos podem sofrer degradação pelo metabolismo ao adentrar o 

organismo. Assim, tais nanopartículas, que são biocompatíveis e 

biodegradáveis, têm a capacidade de aprisionar o medicamento em seu 

interior, protegendo-o da ação metabólica pelo tempo necessário até 

alcançar seu alvo, facilitando a entrega e distribuição de drogas que seriam 

degradadas antes que exercessem sua ação.  

Outra vantagem do uso das nanopartículas lipídicas sólidas na 

entrega de medicamentos é a possibilidade de modificar sua superfície 

com moléculas que são reconhecidas pelos órgãos-alvo dos medicamentos. 

Assim, a entrega torna-se mais específica e eficiente. Por exemplo, sendo 

necessário que o medicamento seja entregue no tecido cerebral pode-se 

adicionar moléculas que são reconhecidas pela barreira hematoencefálica 

(uma barreira que impede que substâncias estranhas cheguem até o 

cérebro): essa barreira irá reconhecer a nanopartícula, permitindo sua 

passagem. 
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No decorrer do estudo, foram produzidas soluções-estoque do 

peptídeo β-amiloide (βA1-42), de resveratrol e de extratos de semente e 

casca de uva. Foi realizada a avaliação da interação entre o resveratrol e os 

extratos com o βA1-42. Também foram produzidas nanopartículas 

lipídicas sólidas (NLSs) com e sem resveratrol e extratos, e determinado o 

rendimento de produção das NLSs. Em seguida, os pesquisadores 

avaliaram a liberação dos extratos e do resveratrol pelas NLSs e 

analisaram o efeito da adição de moléculas com afinidade pela barreira 

hematoencefálica em NLSs, para constatar se essa adição realmente 

facilitaria a entrada pela barreira. Além disso, foi feita a avaliação da 

permeabilidade da barreira hematoencefálica por essas NLPs e do acúmulo 

celular das NLSs. 

De forma resumida, os pesquisadores testaram a capacidade das 

nanopartículas lipídicas sólidas carregadas com resveratrol, e com 

extratos de casca e semente de uva, em impedir que os agregados de 

peptídeo β-amiloide se formassem. Para constatar os efeitos dos 

compostos escolhidos, primeiramente foram avaliados somente os 

extratos e o resveratrol. 

Quando incubados com o peptídeo β-amiloide, os resultados 

indicaram que o resveratrol reduziu a formação de agregados em 86%, 

enquanto os extratos de casca e semente de uva reduziram a formação em 

97% e 92%, respectivamente. Os resultados podem ser observados no 

gráfico abaixo (Figura 1). 
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Figura 1: Avaliação do efeito do resveratrol e dos extratos de casca e semente de 

uva na formação de fibrilas do peptídeo β-amiloide (βA1-42). 

 

Confirmados os efeitos benéficos do resveratrol e dos extratos na 

diminuição da formação de placas do peptídeo β-amiloide (βA1-42), foram 

produzidas as nanopartículas lipídicas carregadas com ambos. Em 

seguida, foram realizados ensaios de estabilidade e uniformidade no 

intuito de avaliar a qualidade das NPLs produzidas. Os resultados 

indicaram que as NPLs apresentaram tamanho e superfície uniformes, 

estabilidade satisfatória e alta porcentagem de encapsulamento dos 

compostos. 

Posteriormente, as NPLs foram testadas para comprovar sua eficácia 

na redução da agregação de βA1-42. Depois de três dias de incubação, 

observou-se que as NPLs carregadas com resveratrol reduziram em 26% 

a agregação de βA1-42, enquanto as NPLs carregadas com os extratos 

reduziram em torno de 31% (Figura 2). Além disso, as NPLs com adição 

de moléculas que possuem afinidade pela barreira hematoencefálica 

apresentaram maior permeabilidade e acúmulo intracelular. Porém, mais 

estudos são necessários para atestar sua segurança e eficácia. 
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Figura 2: Avaliação do efeito da interação de nanopartículas carregadas com 

resveratrol e extrato de casca de uva na formação de fibrilas Aβ. 

 

Os resultados dos experimentos indicaram que os extratos de casca e 

semente de uva inibiram as placas formadas pelo peptídeo β-amiloide 

(βA1-42) de forma mais pronunciada em comparação com o resveratrol 

puro. Isso provavelmente se deve à presença de outros flavonoides nos 

extratos de uva que atuam em conjunto com o resveratrol. Como 

estratégia terapêutica para aumentar a biodisponibilidade dos compostos 

em questão, NLSs foram projetadas para encapsulá-los e transportá-los 

diretamente para o cérebro. Os testes mostraram que as nanopartículas 

apresentaram alta eficiência de encapsulamento e de entrega dos 

compostos avaliados.     

As nanopartículas que sofreram adição de moléculas específicas em 

sua superfície (para prover afinidade pela barreira hematoencefálica) 

indicaram um sistema de entrega de drogas promissor, por serem estáveis 

por um longo período, além de aumentarem a captação das NLSs pela 

barreira hematoencefálica. Porém, mais estudos são necessários para 

avaliar o real efeito dessas modificações, inclusive no carreamento de 

outras drogas interessantes para o tratamento da DA. 
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Essa pesquisa exemplifica a importância da descoberta de novos 

compostos que atuem impedindo, ou ao menos atrasando, o 

desenvolvimento do quadro característico da DA, uma doença 

incapacitante e incurável que acomete grande parte da população. 

Compostos provindos de fontes naturais têm ganhado cada vez mais 

espaço nas pesquisas, sendo que, nesse caso, a uva se destacou no estudo. 

Como vimos, os extratos e o princípio ativo da uva apresentaram uma 

excelente perspectiva de tratamento terapêutico. Isso mostra que a 

combinação de produtos naturais com a Nanobiotecnologia pode trazer 

grandes benefícios no tratamento da DA e de outras doenças que, até hoje, 

não apresentam perfil de cura, aumentando a sobrevida daqueles que 

sofrem com essas doenças. 
 
Esse texto é uma transposição didática do artigo: 
 

LOUREIRO, J., et al. Resveratrol and Grape Extract-loaded Solid Lipid Nanoparticles for the 

Treatment of Alzheimer’s Disease. Molecules, v. 22, n. 2, p. 277, 2017.  
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Capítulo 13 
 

Nanopartículas lipídicas sólidas contra a neurotoxidade 
 

Kenzawin Adliz Pereira 1 
 
 

Nanopartículas atuando como carreadoras de drogas, tanto no 

organismo humano quanto de animais, são protagonistas de vários 

estudos que visam aprimorar as potencialidades dos fármacos, atingindo 

uma gama crescente de compostos e também de patologias. Além de 

propiciar uma maior segurança e eficácia na entrega dos compostos, as 

nanopartículas podem garantir algumas características úteis, tais como: 

liberação controlada do composto administrado, melhorando a eficácia 

terapêutica da droga em um alvo específico; maior estabilidade e proteção 

do fármaco contra o metabolismo enzimático, evitando o 

comprometimento de suas propriedades; aumento da biocompatibilidade; 

facilidade de produção e esterilização; encapsulação de altas concentrações 

do fármaco em seu interior ou acopladas à sua superfície, devido a sua 

grande área superficial. No tratamento da doença de Alzheimer (DA), as 

nanopartículas podem solucionar um dos desafios da farmacologia, que é 

a necessidade de cruzar a barreira hematoencefálica, além de viabilizar 

alternativas efetivas para o diagnóstico e tratamento dessa enfermidade. 

Apesar de representar a forma mais comum de demência e ser 

considerada um dos maiores problemas globais de saúde, não existem 

ainda fármacos comprovadamente eficazes para combater a progressão da 

DA, apenas medicamentos que aliviam os sintomas. Por isso, a 

comunidade científica se mantém focada para encontrar novas terapias e 

 
1 Graduada em Psicologia pela Faculdade Pitágoras (2018), com Mestrado em Biotecnologia (2023) pela Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP). 



104  |  Conexão Nanotecnológica: da bancada para a sala de aula 
 

compostos que ofereçam uma maior qualidade de vida para os pacientes 

acometidos por essa doença. 

Uma das principais características da DA é a presença de placas 

cerebrais senis contendo depósitos extracelulares do peptídeo beta-

amiloide (Aβ). Essas placas são formadas a partir de mutações genéticas 

que levam ao desequilíbrio na produção desses peptídeos, desencadeando 

o processo neurodegenerativo (Figura 1). 
 

 

 

 
Figura 1: Ilustração esquemática da presença de emaranhados neurofibrilares e de placas senis em neurônios 

comprometidos pela doença de Alzheimer, em comparação com neurônios normais e saudáveis. 
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Por isso, estudos que buscam novos fármacos para o tratamento da 

DA avaliam, dentre outros aspectos, se são capazes de controlar a 

produção do peptídeo (Aβ), bem como a geração das espécies reativas de 

oxigênio (ROS), que podem desencadear processos danosos que reforçam 

o processo patológico da DA, tais como a peroxidação lipídica, oxidação de 

proteínas e danos no material genético da célula. 

Considerando a importância da busca por esses fármacos, cientistas 

da Universidade de Alagappa, na Índia, avaliaram o potencial 

antiapoptótico (ou seja, o potencial de combater/evitar a morte celular) de 

nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) carregadas com α-bisabolol em um 

quadro de neurotoxicidade induzido pelo peptídeo beta-amiloide (Aβ), na 

tentativa de testar uma nova proposta para o tratamento da doença de 

Alzheimer. As pesquisas foram conduzidas in vitro, em células chamadas 

Neuro-2a, uma linhagem comumente utilizada para a avaliação de 

propriedades neurotóxicas, ou de neuroproteção, de novos compostos, 

bem como dos mecanismos associados à plasticidade e à regeneração 

nervosa.  

As nanopartículas lipídicas sólidas são nanopartículas cujo núcleo 

(matriz) é formado por lipídios sólidos e, assim como as emulsões e os 

lipossomas, já são aprovadas para uso farmacológico em seres humanos. 

Por se tratar de um bioativo farmaceuticamente rico, o α-bisabolol foi 

considerado como candidato favorável, agindo como antioxidante, anti-

inflamatório, analgésico e anti mutagênico. Sua aparência é de um líquido 

oleoso geralmente transparente, embora a cor possa variar de límpida a 

amarelada. O α-bisabolol possui um perfume doce, floral e amadeirado, e 

é obtido através da destilação direta do óleo de candeia, mas também pode 

ser encontrado em outras plantas, como por exemplo, a camomila. 
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Apesar de seus aspectos favoráveis, o α-bisabolol possui alguns 

pontos negativos. Devido ao seu caráter lipofílico (capacidade de 

dissolução em gorduras, óleos vegetais e lipídios em geral), o α-bisabolol 

apresenta uma baixa biodisponibilidade. Esse fator promove ainda sua 

ligação às proteínas plasmáticas, fazendo com que a sua concentração 

plasmática livre diminua, o que compromete sua eficácia. Outro problema 

seria a sua capacidade de se distribuir entre as bicamadas lipídicas, ação 

que o torna incapaz de alcançar o meio intracelular. 

Para resolver esses problemas, nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) 

foram utilizadas como transportadores do fármaco α-bisabolol. Com elas, 

pretende-se controlar ou melhorar o tamanho de partícula, a liberação 

sustentada da droga, a estabilidade e proteção do fármaco contra o 

metabolismo enzimático e a sua biodisponibilidade, melhorando assim a 

eficácia terapêutica da droga. Além disso, as NLS conseguem cruzar a 

barreira hematoencefálica, resolvendo um dos grandes desafios da 

farmacologia para o tratamento da doença de Alzheimer (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Ilustração esquemática das alterações provocadas pela DA no cérebro e 

a ação das nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) liberando o fármaco α-bisabolol. 
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Com o intuito de analisar a eficiência da entrega do fármaco, o estudo 

consistiu na avaliação do efeito das NLS carregadas com α-bisabolol na 

atenuação dos níveis de ROS, sigla para “Reactive Oxygen Species”- 

espécies reativas de oxigênio -, que são compostos químicos derivados do 

oxigênio muito instáveis e reativos, cuja superconcentração induz o 

aumento do estresse oxidativo no cérebro. Esse processo é caracterizado 

pelo desequilíbrio entre espécies reativas de oxigênio e pela atuação dos 

sistemas de defesa antioxidante, trazendo uma série de prejuízos. Os 

pesquisadores também avaliaram os níveis de espécies reativas de 

nitrogênio (RNS), a perda do potencial de membrana mitocondrial (um 

potencial indispensável para manter a função fisiológica da cadeia 

respiratória), os danos em macromoléculas e a apoptose de células 

neuronais. Os estudos foram realizados a partir de grupos de células, 

sendo que algumas delas foram tratadas com as NLS carregadas com α-

bisabolol, outras não receberam nenhum tipo de tratamento, enquanto 

outro grupo de células foi tratado com a droga donepezila (droga já 

utilizada para o tratamento sintomático da doença de Alzheimer), para fins 

de comparação. As células também foram incubadas, ou não, com o 

peptídeo beta-amiloide (Aβ), o principal indutor de todos os processos 

citados acima.     

Em todos os testes realizados, as NLS carregadas com o α-bisabolol 

responderam às expectativas do estudo, conferindo resultados 

satisfatórios. Elas inibiram o dano macromolecular e o estresse oxidativo, 

eliminando eficientemente as ROS e RNS. Além disso, também 

controlaram a apoptose nas células Neuro-2a. Esses resultados indicam o 

potencial protetor do α-bisabolol e mostram a efetividade do composto 

quando aliado às nanopartículas lipídicas sólidas. 

O protagonismo da Nanobiotecnologia no contexto farmacológico é 

uma circunstância inevitável no cenário contemporâneo, e estudos como 
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esse ilustram as infinitas possibilidades que o futuro da ciência nos reserva 

no combate de patologias que assolam nossa espécie. Assim como o α-

bisabolol, outros compostos associados podem estar a um teste de trazer 

boas novas através da rápida farmacocinética apresentada pelas 

nanopartículas. 
 
Esse texto é uma transposição didática do artigo: 
 

SATHYA, Sethuraman, et al. Deciphering the anti-apoptotic potential of a-bisabolol loaded 

solid lipid nanoparticles against Aβ induced neurotoxicity in Neuro-2a cells. Colloids 

Surf B Biointerfaces, v. 190, n. 110948, p. 1-8, 2020. 

 



 
 
 

Capítulo 14 
 

Nanobiotecnologia como aliada 
no diagnóstico de doenças virais 

 
Samara Mayra Soares Alves dos Santos 1 

 
 

Sabe aqueles dias que você acorda com uma dor no corpo, que começa 

como quem não quer nada e quando vê já percorre todos os seus músculos 

até o fundo dos seus olhos?! Não bastasse essa “dorzinha” preguiçosa, você 

começa a sentir calafrios, dores de cabeça, e até aquela vontade de comer 

algo delicioso vai embora... e tudo o que você quer é ficar deitado. Nesse 

momento, sua mãe olha para você, e diz: - “O que é isso menino? Por que 

você está aí todo dengoso?!” Pronto! É nessa hora que bate aquele 

desespero! Será que eu estou com Dengue?? Mas afinal: o que é a Dengue? 

Como eu fico sabendo que eu estou com essa doença? Os métodos que 

diagnosticam a Dengue são confiáveis? E como eles funcionam? 

Respondendo a primeira pergunta, a Dengue é uma doença infecciosa 

viral, transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. São 

conhecidos quatro sorotipos da dengue: tipos 1, 2, 3 e 4. O vírus da Dengue 

pertence à família dos flavivírus (no geral, são vírus transmitidos por 

mosquitos ou carrapatos). A doença pode se manifestar de forma 

assintomática ou evoluir para formas mais graves, levando até mesmo à 

morte do paciente. Os sintomas mais comuns são dores no corpo, febre, 

dor de cabeça ou nos olhos, falta de apetite, náuseas, tonturas, vômitos e 

erupções na pele, com tempo de duração de cerca de 5 a 7 dias. Não 

existem vacinas para combater essa infecção e o tratamento é feito com 

 
1 Graduada em Engenharia de Bioprocessos pela Universidade Federal de São João Del-Rei (2017), cursando Mestrado 
em Ciências Biológicas (2021) pela Universidade Federal de Ouro Preto. 
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base em analgésicos e antitérmicos. Devido à falta de vacinas, a prevenção 

é realizada por meio de combate aos focos de proliferação dos mosquitos 

transmissores da doença. 

Agora que você já sabe um pouquinho mais sobre essa doença, vamos 

explicar como saber se você está com o vírus da Dengue. Com os sintomas 

descritos acima, você deve procurar uma unidade de atendimento médico, 

onde será solicitado um exame que detecta: 
 

- A presença do RNA do vírus da Dengue (por meio de técnicas moleculares, como o 

exame da Reação em Cadeia da Polimerase por Transcriptase Reversa - RT-PCR -

, que, basicamente, transcreve uma molécula do RNA viral em DNA e faz sua 

amplificação, para posterior detecção do material genético do vírus). 

- A presença de anticorpos desenvolvidos pelo seu organismo ao entrar em contato 

com o vírus (como exemplo, temos técnicas imunocromatográficas que se baseiam 

na adição de uma proteína específica em um dispositivo que irá detectar o 

anticorpo do paciente). Esses testes sorológicos têm a vantagem de identificar 

anticorpos que aparecem dias após o período da infecção.  

 

Nesse sentido, a Nanotecnologia vêm ganhando um espaço 

considerável nos últimos anos em métodos diagnósticos clínicos. 

Atualmente, existem inúmeros métodos de diagnóstico baseados em 

nanopartículas que detectam o composto de interesse. Por exemplo, pode-

se ligar em uma nanopartícula um anticorpo específico para detectar uma 

proteína relacionada à replicação de um vírus, ou vice e versa. Também 

pode-se adicionar sequências de DNA que serão complementares à alguma 

sequência da molécula de interesse. As possibilidades são inúmeras e vêm 

ganhando cada vez mais espaço para o diagnóstico do vírus da Dengue, Zika, 

Mayaro, vírus da Febre Amarela, dentre outros vírus que infectam humanos. 

Desde 2019 até o momento, o avanço em dispositivos 

nanobiotecnológicos alavancaram consideravelmente frente a pandemia 

do SARS-CoV-2, causador da COVID-19. Diversos dispositivos estão sendo 
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criados para detectar a presença do vírus e/ou anticorpos contra esse novo 

coronavírus. Muitos deles vêm ganhando destaque devido à facilidade da 

análise dos dados gerados, a qual, algumas vezes, pode ser realizada 

apenas pela visualização da mudança da coloração do sistema utilizado. 

Com isso, o resultado pode ser observado de maneira mais rápida 

comparando-se com os métodos convencionais.   

Pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) desenvolveram um método para diagnosticar anticorpos contra o 

vírus da Dengue, baseado em Nanotecnologia. Eles utilizaram um 

nanosensor contendo nanopartículas de ouro ligadas às proteínas do vírus 

da Dengue para cada sorotipo existente (1,2,3 e 4). Essas proteínas foram 

produzidas de forma recombinante (a partir de processos biotecnológicos, 

os genes que produzem cada uma dessas proteínas são inseridos em um 

microrganismo, que, no caso desse trabalho, foi uma bactéria chamada 

Escherichia coli, a qual, por sua vez, produziu as proteínas em grandes 

quantidades).  

Quando esses nanosensores interagem com o sangue dos indivíduos 

que contém anticorpos contra o vírus da Dengue, é possível medir a 

interação dos anticorpos com as proteínas presentes no nanosensor por 

meio da Ressonância Plasmônica de Superfície Localizada. Esse fenômeno 

basicamente acontece da seguinte forma: a incidência de um campo 

eletromagnético (luz) no metal (que no caso é a nanopartícula de ouro) 

gera uma resposta que pode ser monitorada por espectros de absorção na 

faixa do Ultravioleta-visível (UV-Vis). Qualquer modificação que vier a 

ocorrer nessa nanopartícula, como a ligação da proteína e a interação com 

os anticorpos, gera um deslocamento desse pico de absorção. Tudo isso 

pode ser observado por meio de gráficos, sendo possível verificar se há 

presença ou ausência dos anticorpos de interesse. 
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A figura 1 mostra, de forma simplificada, como foi feita a construção 

do nanosensor para diagnóstico de anticorpos contra o vírus da Dengue. 

Após ligar as proteínas dos sorotipos da dengue em cada conjunto de 

nanobastões de ouro, é feita uma análise de espectroscopia na região UV-

Vis. A posterior ligação de anticorpos contra as proteínas do vírus da 

Dengue resulta em uma mudança do espectro emitido. O gráfico em preto 

representa o espectro obtido com os nanobastões ligados às proteínas, e, 

em vermelho, o deslocamento desse pico do espectro de absorção, sendo 

possível avaliar que houve a ligação do anticorpo de interesse.  
 

 
Figura 1:  Ilustração esquemática do funcionamento do nanosensor de Ressonância Plasmônica de 

Superfície Localizada. O esquema presente no lado esquerdo da figura mostra a interação que ocorre 

entre o nanosensor e os anticorpos contra a Dengue (anticorpos verdes). À direita, é representado o que 

acontece quando não há essa interação entre nanosensor e anticorpos inespecíficos (anticorpos laranjas) 

(nesse caso, foi exemplificado o anticorpo contra o vírus Zika). 



Samara Mayra Soares Alves dos Santos  |  113 
 

 

Os pesquisadores também avaliaram se esse nanosensor seria capaz 

de diferenciar os anticorpos contra o vírus da Dengue de outros vírus como 

o Zika (essa análise é realizada para determinar o que chamamos de 

especificidade do método de diagnóstico). O nanosensor conseguiu 

diferenciar de maneira satisfatória anticorpos anti-Dengue de anticorpos 

contra o vírus Zika. Os resultados dessa análise de especificidade são 

mostrados na figura 2; por meio da análise na região UV-Vis, o nanosensor 

contendo cada uma das proteínas dos diferentes sorotipos da Dengue 

conseguiu diferenciar de maneira satisfatória os anticorpos contra a 

Dengue dos anticorpos contra o vírus Zika. 
 

 
Figura 2: Análise espectrofotométrica na região UV-Vis do nanosensor contendo nanopartículas de ouro 

ligadas com proteínas do vírus da Dengue. As barras em azul representam o reconhecimento de anticorpos 

contra a Dengue (deslocamentos de 24, 20, 10 e 37 nm, respectivamente). As barras em laranja nos mostram 

que não ocorreu o reconhecimento de anticorpos contra o vírus Zika (deslocamento de 2, 0, 3 e 2 nm, 

respectivamente). Só é considerado como reconhecimento quando ocorrem deslocamentos acima de 5nm. 

 

Em relação às doenças de origens virais, sabemos que o diagnóstico 

correto é essencial para o manejo e tratamento do paciente, pois não há 
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medicamentos antivirais específicos para tratar a maioria dessas infecções. 

O artigo em questão mostrou uma alternativa com o uso de nanopartículas 

para detecção de anticorpos contra o vírus da Dengue. Entretanto, ainda 

são necessários mais estudos para melhorar ainda mais a eficiência desses 

métodos de diagnóstico. Por exemplo, nesse caso o diagnóstico é realizado 

por meio de um equipamento que faz a leitura da absorção de luz na faixa 

UV-Vis (um espectrofotômetro); nem todos os laboratórios de análises 

clínicas possuem esse equipamento e, por isso, novas pesquisas científicas 

continuarão a ser realizadas, visando uma maior acessibilidade para 

a realização dos testes. A vantagem desse estudo é que esse nanosensor 

pode ser modificado para o diagnóstico de uma variedade de vírus de 

importância médica. O estudo e aplicação de dispositivos 

nanobiotecnológicos permite que se consiga resultados cada vez mais 

precisos para o diagnóstico de infecções virais e esse estudo abre um leque 

para inúmeras possibilidades no âmbito dos diagnósticos clínicos. 
 

 
Esse texto é uma transposição didática do artigo: 
 

VERSIANI, A. F. et al. Nanosensors based on LSPR are able to serologically differentiate 

dengue from Zika infections. Scientific Reports, v. 10, p. e-11302, 2020. 
 
Outras referências consultadas: 
 

VERSIANI, A. F. et al. Gold nanoparticles and their applications in biomedicine. Future 

Virology, v. 11, n. 4, p. 1-17, 2016. 
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Capítulo 15 
 

Nanovacinas: nessa luta o tamanho não é documento 
 

Gabriel José Lucas Moreira 1 
 
 

Mais de duzentos anos se passaram desde que Edward Jenner 

desenvolveu a primeira vacina do mundo, em 1796. Essa vacina combateu 

a epidemia da varíola nos séculos passados e promoveu a erradicação da 

doença. Esse importante avanço da ciência foi um grande passo para o 

desenvolvimento de inúmeras vacinas que estão disponíveis atualmente. 

Estima-se que existam cerca de mais de 70 diferentes tipos de vacinas 

contra mais de 30 agentes infecciosos. 

A vacinação é considerada a estratégia mais eficaz e segura de 

proteger contra uma infecção, sendo responsável por eliminar ou reduzir 

drasticamente as chances de internação ou até mesmo o óbito, evitando de 

dois a três milhões de mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS).  

Apesar do enorme leque profilático contra várias enfermidades, 

ainda não conseguimos desenvolver vacinas contra doenças que há muito 

tempo assolam nossa humanidade, como a malária, a tuberculose, 

leishmanioses e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Além 

disso, muitos cientistas estão tentando aperfeiçoar as vacinas já existentes 

a fim de aumentar sua eficácia, principalmente no combate às infecções 

virais, já que os vírus sofrem mutações que alteram suas características e, 

consequentemente, afetam a proteção promovida pelas vacinas. 

 
1 Farmacêutico pela Universidade Federal de Ouro Preto (2018), Mestre em Ciências Biológicas (2021) e Doutorando 
em Doenças Infecciosas e Parasitárias pelo Programa de Ciências Biológicas do Núcleo de Pesquisas em Ciências 
Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto (NUPEB/UFOP). 
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Os pesquisadores apontam que dentre as principais desvantagens das 

vacinas disponíveis estão:  
  

• Estimulação incompleta do nosso sistema imune; 

• Necessidade de múltiplas doses; 

• Instabilidade no nosso corpo; 

• Necessidade de condições rígidas de armazenamento; 

• Tempo de desenvolvimento e produção longos. 

 

No cenário das atuais epidemias, estamos vendo como o 

desenvolvimento das vacinas é a medida mais efetiva no combate à novas 

infecções. Nesse contexto, há a necessidade da produção em larga escala 

que atenda a demanda global e que, sobretudo, seja eficaz em proteger as 

pessoas vacinadas. Com base nisso e nos recentes avanços na vacinação, a 

Nanotecnologia vem cada vez recebendo mais destaque ao promover 

soluções aos principais problemas das vacinas convencionais. E é dessa 

busca por novas tecnologias de vacinas que surgiram as nanovacinas, que 

se enquadram na nova geração de vacinas que usam nanopartículas (NPs) 

para entrega de antígenos ou adjuvantes (compostos que aumentam a 

eficácia das vacinas).  

Devido à escala de tamanho muito próxima entre nanopartículas e 

patógenos (Figura 1), o nosso sistema imune pode ser estimulado, 

promovendo uma resposta forte contra os patógenos.  
 

 
Figura 1: Conhecendo a escala nanométrica. 
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Outros benefícios das nanovacinas incluem sua melhor estabilidade 

no fluxo sanguíneo (o que pode aumentar a vida útil no sangue), 

estimulação do sistema imunológico aprimorada, baixa necessidade de 

doses de reforço e condições menos rígidas de armazenamento; além 

disso, há a possibilidade de desenvolver NPs com um alvo específico, como 

no caso das vacinas terapêuticas usadas no tratamento do câncer. 
 
Nanopartículas como carreadoras de antígenos 
 

Basicamente, as nanovacinas que usam NPs carreadoras de antígenos 

podem ser classificadas de duas formas:  
 

• Vacinas protetivas, aquelas que atuam na prevenção de diversas doenças 

infecciosas, como no caso das vacinas que empregam NPs para entrega de ácidos 

nucleicos contra o vírus causador da COVID-19;  

• Vacinas terapêuticas, que são usadas no tratamento de doenças como o câncer, 

Alzheimer, hipertensão e vício em nicotina.  

 

Essas nanopartículas são capazes de identificar o tecido ou a célula 

alvo de interesse e entregar o composto diretamente no local desejado. 

Essa é uma vantagem frente às vacinas tradicionais que são incapazes de 

controlar a liberação do antígeno, e muito menos identificar o tecido alvo. 

Além disso, as nanopartículas empregadas na prevenção de doenças são 

capazes de envolver e proteger o antígeno no seu interior e apresentá-lo 

às células do nosso sistema imune, gerando uma resposta contra tais 

antígenos.  

As nanopartículas podem apresentar os antígenos vacinais no seu 

interior ou em sua superfície (Figura 2). Essas formas de apresentação são 

fundamentais para entregar os antígenos de maneira eficiente às células 

do sistema imunológico. Os antígenos livres nas vacinas tradicionais 

podem ser facilmente degradados, afetando no seu desempenho, portanto, 
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encapsular o antígeno nas nanopartículas impede sua degradação e 

fornece liberação prolongada e controlada no local alvo. A liberação 

controlada de antígeno também evita respostas exageradas e elimina a 

necessidade de doses de reforço.  

A incorporação de antígenos na superfície das nanopartículas confere 

a vantagem de apresentá-los às células de forma semelhante àquela 

apresentada pelos patógenos. Além disso, as nanopartículas possuem 

habilidade intrínseca de atuar como adjuvantes, ou seja, elas atuam como 

potenciadoras da resposta à vacina. 
 

 
Figura 2: Diferentes formas de apresentação de antígeno nas nanopartículas (NPs). Os antígenos 

podem ser apresentados na superfície (adsorvidos ou conjugados), no interior das nanopartículas 

(encapsulados) ou de forma mista com antígenos livres e antígenos encapsulados nas nanopartículas. 

 

Composição das Nanopartículas 
 

As NPs podem ser produzidas com inúmeros materiais e sua escolha 

determina a sua disponibilidade no nosso corpo. Dentre os principais 

componentes utilizados na produção de nanopartículas encontram-se:  
 

Adsorvido Conjugado Encapsulado Misto 

Nanopartícula 

Antígeno 

Ligante 
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NPs empregadas em nanovacinas apresentam uma ampla variedade 

de aplicações e vêm recebendo alto investimento de grandes indústrias 

farmacêuticas. Algumas nanovacinas estão nos estágios iniciais de 

desenvolvimento enquanto outras já estão sendo comercializadas (Tabela 

1). 
 

Esporos Bacterianos: estáveis em temperatura ambiente e frio extremo, 
pode apresentar antígenos de tétano na sua superfície, empregados em 
estudos experimentais na imunização contra a doença. 

Partículas Pseudovirais: são nanoestruturas similares aos vírus e possuem 
capacidade de simulá-los, mas não são infectantes pois não há material 
genético do vírus; está em estudos iniciais para produção de vacinas. 

Bacteriófagos: aumentam a produção de anticorpos, podem ser usados na 
vacinação contra Hepatite B, apresentando maior ativação da resposta 
imune do que as vacinas tradicionais empregadas na doença.  

Proteassomos: seguros para uso humano. São capazes de digerir proteínas 
em pequenos fragmentos. Empregados experimentalmente na prevenção de 
Influenza, reações alérgicas e HIV. Além disso, são utilizados na 
imunoterapia do câncer.  

Nanobeads: alta estabilidade de armazenamento, doses baixas necessárias 
para efeito terapêutico, melhora a ação do sistema imune. Empregadas nas 
vacinas anticâncer.  

Lipossomas: produzidas com os mesmos componentes de nossas 
membranas celulares. Principalmente composta por fosfolipídios que 
formam uma membrana estável, na qual há uma parte polar voltada para 
o exterior e outra apolar no interior. Melhora o índice terapêutico e a 
resposta imune. Biocompatível e biodegradável. Funcionam como 
carreadoras de biomoléculas e drogas para tratamento e vacinação. 
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Tabela 1: Nanopartículas em estudo ou aprovadas para imunização ou tratamento até o ano de 2018. CFIA= Agência 

Canadense de Inspeção de Alimento; APVMA= Agência Australiana de Pesticidas e Medicina Veterinária; USDA= 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos; FDA= Agência de Alimentos e Fármacos dos Estados Unidos. 

Nome Tipo de Nanopartícula  Uso Estágio de aprovação 

Vaxfectin® Lipossomas 
Imunização com DNA contra 

H5N1 
Teste clínicos de Fase 1 

ZYC101 DNA microencapsulado 
Tratamento de Displasia por 

HPV 
Teste clínicos de Fase 1 

DP6-001 
Vacina de DNA com Múltiplos 

antígenos polivalentes  
Vacina contra HIV Teste clínicos de Fase 1 

Apex-IHN® Vacina de DNA 
Previne a necrose 

hematopoiética infecciosa 
Licenciada pelo CFIA  

LifeTide® Plasmídeos Terapêuticos 
Reduz morbidade e 

mortalidade perinatal 
Aprovado pela APVMA 

Provenge™ Células Dendríticas  
Tratamento do Câncer de 

Próstata  

Estudos clínicos de 

Fase I e II 

Oncept® Plasmídeos Terapêuticos Reduz Melanoma canino Licenciada pelo USDA   

FluMist® Nanocomplexos de Quitosana 
Vacinas vivas atenuadas 

contra Influenza 
Aprovado pela FDA  

Inflexal® Virossomos 
Vacinas de subunidade 

contra Influenza 
Aprovado pela FDA  

DepoDur™ Lipossomas Controle de Dores Aprovado pela FDA  

Myocet® Lipossomas 
Tratamento de Câncer de 

Mama 

Aprovado na Europa e 

Canadá 

 

Vantagens das NPs 
 

• Ampla faixa de tamanho e maior disponibilidade 

• Versatilidade de vias de administração 

• Alta afinidade por células do sistema imune 
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• Podem ser empregadas na prevenção de doenças e em tratamentos 

• Seguras e estáveis no organismo 
 

Desvantagens das NPS 
 

• Infraestrutura complexa e cara para sua produção 

• Partículas muito pequenas podem ser eliminadas do corpo 

• Lipossomas podem se agregar durante o armazenamento 

• Escassez de conhecimento sobre os efeitos a longo prazo 
 

Diante dessas informações, percebemos que, à medida que novas 

infecções ou condições de saúde não são responsivas pelas formas 

tradicionais de tratamento e prevenção, fica evidente a importância de 

explorar novas áreas, como a Nanotecnologia, e utilizá-las em benefício da 

humanidade.  

A capacidade das nanopartículas de cruzar as barreiras biológicas 

junto com seu tamanho, forma, carga, porosidade, eficácia e estabilidade 

estão sendo exploradas na formulação de vacinas que podem tornar as 

respostas imunológicas mais eficientes. A maioria das formulações ainda 

se encontra em seus estágios de teste e o número de produtos 

comercializados é relativamente baixo. Mas, com a recente aprovação das 

vacinas de RNA contra a COVID-19 e que empregam nanopartículas 

lipídicas, espera-se que a liberação de novos produtos seja mais rápida.  
 
 

Esse texto é uma transposição didática dos artigos: 
 

HEMANT, Y.K.S. et al. Nanovaccines formulation and applications-a review. Journal of 

Drug Delivery Science and Technology, v. 44. p. 380-387, 2018. 

 
Outras referências consultadas: 
 

GHEIBI, H. S. M.; DARROUDI, M. Nanovaccine: A novel approach in immunization. 

Journal of cellular physiology, v. 234, n. 8, p. 12530–12536, 2019. 



 
 
 

Capítulo 16 
 

DNA em tetraedro para entrega 
de drogas: como isso é possível? 

 
Camila Henriques de Paula Fernandes 1 

Angélica Bianchini Sanchez 2 

 

 

As infecções causadas por bactérias resistentes a antibióticos são uma 

preocupação pública mundial. Atualmente, existem várias formas de 

solucionar ou minimizar esse problema, como, por exemplo, a associação 

de antibióticos. Dentre as estratégias já existentes, a Terapia de 

Oligonucleotídeos Anti-sentido (ASO) vem se destacando devido a sua boa 

resposta. Mas, o que são esses oligonucleotídeos anti-sentido e o que 

fazem?  

Antes, devemos lembrar que, para que o gene seja transcrito em RNA 

mensageiro e posteriormente traduzido em uma proteína, a cadeia de DNA 

“anti-sentido” é utilizada como molde para a síntese da cadeia 

complementar “sentido” de RNA. Alguns cientistas descobriram que 

moléculas curtas de DNA de fita simples, os oligonucleotídeos anti-sentido, 

são complementares e podem se ligar ao RNA mensageiro (mRNA), 

impedindo a produção de proteínas envolvidas em doenças, ou de 

proteínas essenciais aos microrganismos, entre elas, as que conferem 

resistência aos antibióticos em bactérias. Por isso, os ASOs têm 

demonstrado uma ótima eficácia como antibactericidas. 

 
1 Graduada em Engenharia de Bioprocessos pela Universidade Federal de São João del-Rei (2017) com Mestrado 
(2020) e Doutorado (em andamento) em Biotecnologia pela Universidade Federal de Ouro Preto. 
2 Graduada em Química Ambiental pela Universidade de São Paulo (2011) e Doutora em Ciências pela Universidade 
de São Paulo (2017). 
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Contudo, os ASOs necessitam de estratégias para conseguir entrar 

nas células, pois possuem alto peso molecular e são hidrofílicos e, 

portanto, difíceis de penetrar as membranas lipídicas da parede celular 

bacteriana, o que dificulta sua utilização.  

Muitos materiais já foram estudados para atuar na entrega de ASOs, 

como, por exemplo, lipossomas, polímeros, vitamina B12 e peptídeos de 

penetração celular (CPPs). Dentre esses, os CPPs são os mais eficientes, 

porém, sua utilização vem sendo impedida devido à citotoxicidade e 

imunogenicidade para o hospedeiro. Assim, o desenvolvimento de novos 

transportadores é muito importante. 

Pesquisas recentes demonstram que nanomateriais de DNA se 

apresentam como uma possibilidade promissora e revolucionária na 

entrega de drogas. Especificamente, o DNA tetraedro (Td), ou seja, 

sequências de bases nucleicas emparelhadas de modo a formar um 

origami de DNA em tetraedro, já vem sendo utilizado com sucesso. Esses 

resultados apontam que o Td pode ser um bom agente de entrega de ASOs 

às bactérias, porém essa aplicação ainda requer muito estudo. 

Nesse contexto, cientistas da Quarta Universidade Médica Militar da 

China desenvolveram Tds ligados à ASOs, e investigaram as suas 

características físico-químicas e sua eficiência em entrar nas células 

bacterianas e realizar a inativação de genes essenciais para diferentes 

espécies de bactérias. Nesse estudo, os pesquisadores realizaram a 

montagem do Td, unindo quatro sequências de fitas simples de DNA para 

formar a estrutura em tetraedro. Em seguida, foi preparado um complexo 

nanoparticulado através da associação de Td com um reagente que se liga 

ao DNA e facilita sua entrada nas células bacterianas pela formação de 

lipossomas, o “Lipofectamine 2000” (LP2000), bastante utilizado em 

experimentos de biologia molecular. A figura 1 ilustra como esse complexo 

LP-Td-ASO penetra na membrana bacteriana, entregando o ASO em seu 
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citoplasma; por sua vez, o ASO se liga à uma sequência de RNA 

mensageiro, inibindo sua função (Figura 1). 
 

 
Figura 1: Esquema explicativo do LP-Td entrando na bactéria E. coli e 

entregando o ASO. (Esquema desenvolvido no BioRender®). 

 

Após as etapas de montagem, as amostras foram analisadas por 

técnicas especiais de microscopia para medir a distribuição de tamanho do 

complexo. A automontagem do tetraedro de DNA (Td) se mostrou bem-

sucedida e as imagens obtidas por microscopia demonstraram que cada 

tetraedro possuía um diâmetro médio de 10 nm. Por outro lado, as 

nanopartículas formadas pelo complexo do Td com Lipofectamine (LP-Td) 

exibiram tamanhos homogêneos de aproximadamente 30 nm. 

Para estudar as características de absorção do Td em bactérias, 

células de Escherichia coli e Staphylococcus aureus foram incubadas com 

diferentes soluções de Td ou com o complexo LP-Td. Todos esses 

compostos foram marcados com um fluoróforo (um composto químico 

fluorescente que pode reemitir luz) em várias concentrações e o número 

de bactérias marcadas por esse fluoróforo foi analisado por citometria de 
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fluxo (técnica para contar e caracterizar células; o equipamento utilizado 

para isso é chamado de citômetro de fluxo, ou apenas citômetro). Dessa 

forma, os pesquisadores conseguiram comparar, por meio da intensidade 

da fluorescência medida pelo citômetro, qual dos compostos conseguia 

penetrar com mais eficiência nas células bacterianas.  

Foi observado que o Td aderiu à superfície da membrana da bactéria 

de forma eficiente, mas poucas moléculas penetraram a célula, 

provavelmente devido à sua hidrofilicidade. No entanto, o complexo LP-

Td obteve alta eficácia de penetração em bactérias, dentro de poucos 

minutos. Com base nesses resultados, os autores especularam que, nesse 

processo de captação, a estrutura única do Td aumenta sua ligação com a 

superfície bacteriana, enquanto a hidrofobicidade do LP2000 aumenta a 

capacidade do Td de entrar na célula bacteriana. Portanto, o LP-Td pode 

ser internalizado com sucesso por bactérias E. coli e S. aureus.  

Para investigar se o LP2000 nessa concentração poderia proteger o 

Td da hidrólise enzimática, a integridade estrutural do Td e do LP-Td foi 

monitorada. Embora Td e LP-Td fossem ambos degradados em altas 

concentrações de DNase (uma enzima que degrada DNA), o LP2000 

protegeu o Td da hidrólise em menores concentrações da enzima. Estes 

dados indicaram que o LP-Td tinha maior estabilidade do que o Td. 

Em seguida, as influências da temperatura de incubação na eficiência 

de captação de LP-Td também foram investigadas. Como resultado, a 

eficiência de captação não diminuiu quando E. coli e S. aureus foram 

tratadas com LP-Td a 4°C em comparação com 37°C, indicando que o 

processo de captação em bactérias era independente da temperatura. 

Finalmente, os pesquisadores investigaram a atividade 

antibacteriana dos ASOs ligados ao LP-Td. Para isso, eles desenvolveram 

um LP-Td modificado com um oligonucleotídeo anti-sentido (ASO) que 

inibe o gene de uma proteína responsável pelo transporte de compostos 
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que atuam na biossíntese de ácidos graxos em E. coli, ou seja, essencial 

para a construção da membrana celular e para o crescimento da bactéria. 

Foi observado que o LP-Td modificado inibiu significativamente o 

crescimento de E. coli cinco horas após o tratamento, em pequena dose, 

ou seja, o LP-Td associado ao ASO possui função antibactericida.  

Nesse estudo, investigou-se, então, a eficiência de captação do DNA 

tetraedro (Td) em dois diferentes tipos de bactérias. O Td, quando ligado 

a uma proporção muito baixa de LP2000, obteve ótima eficácia de 

penetração nas bactérias em poucos minutos, em qualquer temperatura. 

Além disso, os ASOs ligados ao LP-Td tiveram um impacto significativo na 

taxa de crescimento de E. coli, agindo como antibactericida e 

correspondendo ao objetivo presumido inicialmente pelos cientistas.  

Tendo em vista o desafio que é transportar e entregar drogas ao alvo 

celular para o tratamento de infecções e de outras doenças, novas 

percepções sobre as características de absorção de Td por bactérias e 

estratégias de ligação entre ASOs e Td oferecem oportunidades para o 

desenvolvimento de novos sistemas de distribuição de ASOs e, com isso, 

tratamentos mais eficazes contra bactérias resistentes à antibióticos. 
 

 
Esse texto é uma transposição didática do artigo: 
 

HU, Y. et al. Loop-armed DNA tetrahedron nanoparticles for delivering antisense oligos 

into bacteria. Journal of Nanobiotechnology, v. 18, n. 109, p. 1-12, 2020. 

 

 



 
 
 

Capítulo 17 
 

Nanomontagem de DNA em 
prol do tratamento do câncer 

 
Luis Henrique Flores Nilsen 1 

 
 

O câncer é uma das doenças que mais causa morte e pânico em todo 

o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer foi 

responsável por dez milhões de mortes no ano de 2020. As neoplasias 

podem surgir quando ocorre uma alteração celular, gerada a partir de 

danos ao material genético. Esses danos, quando não são reparados e não 

levam à destruição celular programada, geram um processo de 

reprodução exacerbada das células, as quais acabam crescendo além dos 

padrões normais. 

A neoplasia pode ter uma morfologia bem caracterizada e com 

dimensões bem definidas, sendo conhecida nesse caso como tumor 

benigno e, quando ocorre o extravasamento para outras regiões do 

organismo e se espalha ao longo de outros órgãos, passa a ser designada 

como um tumor maligno, gerado pelo processo de metástase. Um tumor 

benigno é aquele que se apresenta com um crescimento mais lento, no 

qual as células se assemelham muito às dos tecidos normais do nosso 

organismo; mas, apesar da apresentação uniforme e da não propagação 

para outros tecidos, esse tipo de tumor pode comprimir outros órgãos 

mesmo com a “não invasão”.  

Já no caso dos tumores malignos, ocorre o oposto: há um crescimento 

descontrolado e uma produção de células com características diferentes. 

 
1 Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Ouro Preto (2018) com Mestrado em Biotecnologia 
(2020 em andamento) pela Universidade Federal de Ouro Preto. 
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Portanto, em alguns casos, quando o diagnóstico é precoce, podemos ver 

um câncer que ainda não se espalhou para outros tecidos, facilitando o 

tratamento. 

Essa doença possui uma gama de variedades que pode afetar o nosso 

organismo como, por exemplo, o câncer de mama que afeta as células 

mamárias, o câncer de estômago conhecido como câncer gástrico e o 

câncer de próstata, dentre outros que afetam as nossas vidas e preocupam 

boa parte da população. Por mais que observemos os tipos de tumores que 

podem se desenvolver ao longo da vida, ainda resta a dúvida: quais são os 

fatores que desencadeiam uma neoplasia? A resposta é complexa, devido 

aos muitos fatores que podem desencadear esse processo e fatores que 

ainda desconhecemos completamente. Dessa maneira, podemos dividir 

em dois grupos os fatores que desencadeiam uma neoplasia, sendo eles 

internos e externos. O primeiro se relaciona com problemas na genética 

do indivíduo, além das doenças relacionadas a questões hormonais e de 

doenças autoimunes. 

Além disso, os fatores internos estão intrinsecamente relacionados 

com os externos, pois eles influenciam as modificações do DNA. Nos 

fatores externos, temos os problemas de má alimentação, o tabagismo, o 

uso exacerbado de bebidas alcoólicas, a radiação e os carcinogênicos 

biológicos, como a infecção por certos tipos de vírus; todos esses processos 

podem gerar danos ao DNA de forma irreversível. 

Sendo assim, devemos manter a rotina de acompanhamento médico 

e de exames para diagnosticar a doença em seu início e poder tratá-la. No 

caso do câncer, os exames médicos específicos são a radiografia, 

ultrassonografia, ressonância magnética e a biópsia da região que se busca 

investigar. Caso contrário, a doença será diagnosticada em estágios mais 

avançados, comprometendo a eficácia do tratamento. Os tratamentos 

geralmente são administrados via radioterapias a partir de radiação 
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localizada, quimioterapias com remédios anticâncer e cirurgias retirando 

a massa cancerosa, sendo esses processos administrados em 

concomitância ou isolados. 

Devido a sua alta inespecificidade, a quimioterapia é altamente eficaz 

contra as células cancerosas, mas também atua contra as células 

saudáveis, deixando debilitado o organismo do indivíduo e causando 

consequências adversas, e até mesmo o óbito. Estudos em Ciências 

Oncológicas, que analisam as neoplasias, têm buscado, por meio da 

investigação científica alinhada com o avanço tecnológico, soluções para 

as lacunas ainda presentes nos estudos sobre o câncer. 

Nesse contexto, a Nanotecnologia é uma das ferramentas científicas 

de tecnologia avançada que pode ser usada para combater células 

cancerígenas sem prejudicar as células saudáveis, promovendo um 

tratamento mais eficaz e eficiente. Com isso, as equipes dos 

departamentos de Química, Fisiologia e Genômica Funcional Shands 

Cancer Center, do instituto de McKnight da Universidade da Flórida em 

colaboração com Laboratórios de Ciências, Biomedicina, Engenharia, 

Química e outros da Universidade de Hunan, na China, pensaram na 

possibilidade de utilizar construções nanométricas de DNA em duas a três 

dimensões, juntamente com materiais medicamentosos, para a entrega 

específica de remédios anticâncer em células leucêmicas. 

A Nanotecnologia de DNA, por meio da utilização de moléculas de 

ácido nucléico de uma dimensão (1D) para a construção de estruturas em 

duas ou três dimensões (2D ou 3D), é de grande interesse para os estudos 

científicos da área médica, pois, por meio desses, existe a possibilidade de 

criar modelos que possam fazer a entrega dos quimioterápicos nas regiões 

de interesse. As nanoestruturas de DNA podem ser facilmente montadas 

devido às suas ligações de hidrogênio, sendo essa uma de suas vantagens 

como carreadores funcionais. 
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No entanto, ainda existem desafios a serem superados, pois assim 

como acontece para os fármacos, a absorção celular da maioria das 

nanoestruturas é feita de forma passiva ou por meio da permeabilidade e 

retenção celular. No estudo citado acima, os pesquisadores buscaram 

resolver a dificuldade da absorção celular passiva por meio de um 

direcionamento específico. Para isso, utilizaram ligantes para promover 

um reconhecimento direcionado ao local de interesse. Inicialmente, os 

estudiosos analisaram a possibilidade de usar anticorpos específicos, 

porém, o risco de uma reação imunológica do nosso organismo é alta, 

impedindo o processo. Então, para evitar esse problema, eles utilizaram 

aptâmeros, que são pequenas estruturas de DNA ou de RNA com 

características e desenho específico. Os aptâmeros foram selecionados in 

vitro buscando-se o reconhecimento de uma proteina ou região de uma 

célula leucêmica, para que a sequência do aptâmero pudesse agir como 

“chave-fechadura” nessa região de interesse.  

Uma outra questão da entrega de fármacos por nanomateriais seria 

a bioestabilidade, o que foi resolvido utilizando-se as estruturas bi ou 

tridimensionais do DNA, pois essas apresentam ótima estabilidade. Por 

último, os pesquisadores garantiram que ocorreria a liberação ativa na 

região de interesse por meio do uso de estruturas que, ao serem 

reconhecidas em pH mais ácidos, liberam os quimioterápicos anti-câncer. 

Dessa forma, foram utilizados quatro DNAs de fita simples 

automontados, por meio da hibridização. Com suas próprias ligações de 

hidrogênio, essas sequências formaram um conector em forma de “X”. 

Cada conector possuía três sequências distintas em suas extremidades, 

que eram denominadas de “braços”. Em seguida, os pesquisadores 

também realizaram construções de DNA em forma de “Y”, denominadas 

de domínios funcionais, que possuíam “braços” complementares aos 

“braços” dos conectores descritos anteriormente, aos quais elas se 
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uniriam, formando o que eles chamaram de “unidade de construção”. Os 

domínios funcionais em forma de “Y” foram estruturados com aptâmeros 

de direcionamento para o local de interesse, e ligados a drogas anticâncer, 

formando, em seguida, nanoestruturas que puderam ser direcionadas às 

células (Figura 1). 
 

 
Figura 1: Desenho esquemático da automontagem de DNA. Inicialmente, conectores e domínios funcionais foram 

automontados separadamente. Os domínios funcionais foram acoplados com aptâmeros direcionadores 

(sequências de DNA) e com drogas anticâncer. Então, conectores e domínios funcionais foram ligados pelos seus 

“braços” para formar as chamadas unidades de construção. Em seguida, várias dessas unidades foram ligadas, 

formando nanoestruturas, as quais foram então direcionadas para as células-alvo (células leucêmicas). 

 

Após a nanomontagem, foram realizados testes para avaliar a 

eficiência dessas nanoestruturas e sua especificidade pelas células 

cancerosas. Para garantir o direcionamento à célula-alvo cancerosa, foi 

utilizado um aptâmero denominado como “sgc8”, que interage 

especificamente com células leucêmicas linfoblásticas. Para avaliar esse 

processo de especificidade, foi usado um corante orgânico para corar o 

sgc8, e as células foram analisadas por uma técnica de imageamento 

chamada “microscopia confocal de varredura a laser”. Assim, foi possível 
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verificar se o aptâmero sgc8 corado estava atingindo as células de 

interesse. 

Os pesquisadores também avaliaram a citotoxicidade das 

nanomontagens carregadas com drogas anticâncer, e observaram que 

essas nanoestruturas apresentaram citotoxicidade seletiva, ou seja, foram 

eficientes em destruir apenas as células leucêmicas sem ocasionar danos 

às células normais. Portanto, vemos que uma nanomontagem de DNA com 

aptâmeros específicos, associada a multi fármacos, pode ser uma 

ferramenta inovadora contra o câncer, possibilitando até usar esse modelo 

para possíveis outros tratamentos.  

Atualmente, existem outros nanocarreadores de fármacos, como os 

lipossomas e as nanopartículas lipídicas, que são sistemas com alta 

biocompatibilidade. Além disso, assim como as nanopartículas de DNA, 

eles podem controlar em que momento o fármaco é liberado no local de 

interesse. Porém, os lipossomas, por exemplo, não permitem uma entrega 

ativa em muitos dos tecidos oncogênicos, como é o caso dos linfomas, em 

que as nanoestruturas de DNA podem chegar especificamente. Então, 

embora existam outras estratégias terapêuticas para entrega direcionada 

de fármacos, ainda restam desafios que podem ser superados com 

nanoestruturas de DNA. 

Em suma, na nanomontagem de DNA vemos uma técnica inovadora 

e uma alternativa que pode ser empregada com sucesso e que é de grande 

interesse na área médica, já que essa nanoestrutura pode atingir tamanhos 

controlados e ter uma alta quantidade de fármacos  

associados a ela. As nanopartículas de DNA também podem ser 

montadas e desmontadas facilmente pelas suas ligações de hidrogênio. 

Além disso, como mostrado pelos pesquisadores do trabalho 

exemplificado acima, as estruturas de aptâmeros também são sequências 
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de DNA, o que implica em fácil interação e planejamento de alvos 

específicos. 

A partir do trabalho realizado por esses pesquisadores, também foi 

possível observar que as nanoestruturas têm grande potencial como 

ferramenta terapêutica para estágios avançados do câncer, sem que ocorra 

alta debilitação do organismo. Com isso em mente, vejo que a 

Nanobiotecnologia será uma das ferramentas mais utilizadas em 

tratamentos de qualidade e com alta eficiência, possibilitando a cura de 

muitas outras doenças e não apenas o tratamento do câncer. 
 

 
Esse texto é uma transposição didática do artigo: 
 

WU, C. et al. Building a multifunctional aptamer-based DNA nanoassembly for targeted 

cancer therapy. J Am Chem Soc, v. 135, n. 49, p. 18644–18650, 2013.   
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Capítulo 18 
 

Ferramentas educacionais em prol da divulgação do 
conhecimento em nanociência e nanotecnologia 

 
Samara Mayra Soares Alves dos Santos 1 

Cyntia Silva Ferreira 2 
Júlia De Matos Fonseca 3 

 

 

Neste capítulo trazemos dicas de conteúdos presentes em sites, livros, 

cartilhas, revistas, jogos, histórias em quadrinhos e artigos científicos que 

abordam Nanociência e Nanotecnologia. Com isso, pretendemos que esse 

tópico possa ser utilizado como um guia para assuntos que podem ser 

levados para a sala de aula e, ainda, acessados pelos próprios estudantes 

nas suas residências, de modo a continuar o conhecimento visto na escola.  

Muitos desses materiais são úteis para auxiliar os professores 

durante a formulação de aulas e na realização de práticas experimentais 

que podem ser desenvolvidas até mesmo com a ajuda dos alunos. Para 

todas as sugestões, iniciamos com breves textos explicativos e depois 

apresentamos tabelas com informações sobre os materiais em questão, tal 

como o local para acessá-los. Esperamos que gostem! 
 
Dicas de livros e cartilhas 
 

Livros que abordam Nanociência e Nanotecnologia permitem um 

maior entendimento de conteúdos comuns da área tecnológica e científica, 

 
1 Graduada em Engenharia de Bioprocessos pela Universidade Federal de São João Del-Rei (2017), cursando Mestrado 
em Ciências Biológicas (2021) na Universidade Federal de Ouro Preto. 
2 Graduada em Biotecnologia pela Universidade Federal de Alfenas (2010) com Mestrado e Doutorado em 
Biotecnologia pela Universidade Federal de Ouro Preto (2013 e 2017) e Mestrado em Ensino de Ciências pela mesma 
Universidade (2019). 
3 Graduanda em Ciências Biológicas (Licenciatura) na Universidade Federal de Ouro Preto (2021). 
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tais como nanopartículas, nanomateriais, nanotoxicologia, biomimética, 

aplicações práticas, dentre outros temas. Para além da versão impressa, 

muitos livros disponíveis atualmente apresentam a vantagem de possuir 

uma versão online e gratuita, permitindo um maior acesso para o público-

alvo. Trouxemos alguns exemplos de livros que consideramos 

interessantes como base teórica desses assuntos e que podem ser 

utilizados em sala de aula. Muitos deles possuem diversas figuras didáticas 

e experimentos práticos com materiais de fácil acesso, contribuindo para 

uma melhor compreensão do tema.  

O livro “Nanotecnologia na escola: do ensino fundamental ao 

superior”, publicado por Oliveira, Câmara e Apolinário (2020), apresenta 

uma sequência didática que contribui tanto para a atualização quanto para 

a formação docente, permitindo que esses profissionais possam abordar a 

temática da Nanotecnologia em turmas do Ensino Médio, no componente 

curricular de química. Os autores exploram propriedades e ligações 

químicas, além de conceitos próprios das nanopartículas, aliando esses 

conteúdos com questões condizentes ao movimento Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Meio Ambiente (CTSA). 

Ao buscar conteúdos que tenham como premissa uma maior 

aproximação do conteúdo científico com estudantes e com a sociedade, 

não deixem de conferir o material “Nanotecnologia para alunos do 

ensino médio e público em geral”, escrito por Colnago e Mascarenhas 

(2016). Esse é um livro que traz vários conceitos teóricos e aplicados sobre 

Nanociência e Nanotecnologia, em linguagem descomplicada. Os autores 

contam a história de uma discussão levada por um aluno do Ensino Médio 

para a sala de aula, mostrando o entusiasmo do professor com esse 

interesse e a curiosidade do aluno. A cada capítulo, o livro traz explicações 

sobre o universo nanotecnológico, desde esclarecimentos básicos sobre a 

escala nanométrica até como podemos analisar e utilizar de forma prática 
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os nanomateriais. Além disso, traz sugestões de experimentos simples e 

mostra aplicações da Nanotecnologia no Brasil e no Mundo. 

Já o livro “#Nanoteam – O ensino da nanotecnologia via 

metodologias ativas: nanociência por meio de uma abordagem 

colaborativa”, escrito pelos autores Berger, Silva e Moura (2020), une as 

atuais metodologias ativas comumente empregadas no âmbito 

educacional, como o JIGSAW, às abordagens de Nanociência e 

Nanotecnologia. Com isso, essa obra representa um excelente guia didático 

para reprodução das propostas em sala de aula, tais como murais online, 

vídeos, infográficos, dentre outras. 

A cartilha "Nanotecnologia para todos!", escrita pelos autores Silva 

e Toma (2018), representa um material didático direcionado para a 

divulgação científica da Nanotecnologia nas escolas brasileiras. Além de 

explicações lúdicas e simples sobre conceitos fundamentais da Nanociência 

e Nanotecnologia, os autores chamam atenção para as questões do Enem 

sobre o tema, as quais podem ser acessadas pela plataforma virtual 

“Ensinano”, disponibilizada na cartilha. A grande vantagem desse material 

é que ele pode ser levado para sala de aula e usufruído pelos próprios 

estudantes.  

Por último, o livro “Nanotecnologia experimental”, de autoria de 

Toma, Silva e Condomitti (2016), traz uma série de protocolos que 

permitem sintetizar nanomateriais, tais como nanopartículas de prata, de 

ouro e magnéticas, em todos os níveis de ensino. Trata-se de um material 

base para os docentes que gostam de colocar a mão na massa. Além disso, 

os autores trazem informações acerca da biossegurança necessária para 

lidar com nanomateriais, incluindo o descarte apropriado dos resíduos 

gerados durantes as práticas experimentais. 
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Tabela 1: Sugestões de livros e cartilhas sobre Nanociência e Nanotecnologia. 

Imagem do material Referência 

 

OLIVEIRA, L.; DA CÂMARA, M.; APOLINÁRIO, J.; Nanotecnologia na 

Escola: do Ensino Fundamental ao Superior. 1 ed. São Paulo: Editora 

Dialética, 2020. 

 

Disponível em: 

<https://pt.scribd.com/book/491643744/Nanotecnologia-na-Escola-do-

Ensino-Fundamental-ao-Superior> Acesso em: 03 ago. 2021. 

 

 

COLNAGO, N.; MASCARENHAS, Y.; Nanotecnologia para alunos do 

ensino médio e público em geral. São Carlos: IFSC/USP, 2016. 

 

Disponível em: <http://1lujqaesvz2.webhostusp.sti.usp.br/wp-

content/uploads/capa-nanotec-pdf-mesclado.pdf>. Acesso em: 03 ago. 

2021. 

  

BERGER, C.; SILVA, A.; MOURA, P.; #Nanoteam – O ensino da 

nanotecnologia via metodologias ativas: nanociência por meio de 

uma abordagem colaborativa. Espírito Santo: Instituto Federal de 

Educação, Ciências e Tecnologia do Espírito Santo, 2020. 

 

Disponível em: 

<https://repositorio.ifes.edu.br/bitstream/handle/123456789/707/Livro

_Nanoteam_Ensino_Nanotecnologia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

Acesso em: 03 ago. 2021. 

 

 

 

SILVA D.; TOMA H. Nanotecnologia para todos! Cartilha educativa 

para divulgação e ensino da nanotecnologia. São Paulo: Edição dos 

autores, 2018. 

 

Disponível em: <https://www.ensinano.com.br/material-didatico>. 

Acesso em: 03 ago. 2021. 

https://repositorio.ifes.edu.br/bitstream/handle/123456789/707/Livro_Nanoteam_Ensino_Nanotecnologia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ifes.edu.br/bitstream/handle/123456789/707/Livro_Nanoteam_Ensino_Nanotecnologia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ensinano.com.br/material-didatico
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TOMA H.; SILVA D.; CONDOMITTI, U.  Nanotecnologia Experimental. 

São Paulo: Blucher, 2016. 

 

Disponível em: 

<https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/nanotecnologia-

experimental-1217>. Acesso em: 23 ago. 2021. 

 

Dicas de conteúdos digitais 
 

No mundo moderno, o conhecimento caminha junto com a 

tecnologia. Em se tratando de Nanotecnologia não seria diferente. 

Diversos sites que têm como objetivo abordar Nanociência e 

Nanotecnologia, tanto para a população em geral quanto para a formação 

de professores, ilustram bem o quanto podemos usar a Internet a nosso 

favor. Pensando nisso, trouxemos também algumas dicas de sites que 

retratam muito bem essa temática e trazem diversos materiais didáticos 

adicionais gratuitos e disponíveis para downloads.  
 

“ENSINANO”– A cartilha que deixamos como referência no tópico acima 

(“Nanotecnologia para todos!”) está contida no site: “Ensinano”-uma plataforma de 

ensino de Nanotecnologia coordenada pelo Professor Dr. Delmárcio Gomes, com a 

colaboração do Professor Dr. Henrique Toma. Essa plataforma é registrada junto a 

secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo e nela você encontra 

materiais disponíveis para download, esclarecimentos sobre questões retiradas do 

Enem acerca da Nanotecnologia, além de cursos e palestras para capacitação de 

professores. 

 

“NANOEACH”– O site foi criado com o intuito de popularizar o universo científico 

da Nanotecnologia e é formado por uma equipe ampla de profissionais 

multidisciplinares nas áreas de Ciências da Natureza, Biotecnologia, Sistemas de 

Informação, Gestão ambiental, dentre outras áreas que agregam qualificação e 

competência para discussões dos diversos conceitos e aplicações nanotecnológicas. 

Seu conteúdo mostra inúmeras informações atualizadas sobre os últimos avanços e 
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aplicações cotidianas da Nanotecnologia, além de diversos vídeos e palestras. É um 

outro site que vale muito a pena conferir! 

 

“NANOZONE”– Embora esse site esteja disponível apenas em outro idioma (inglês), 

ele se mostra muito interessante pois traz diversas informações lúdicas sobre 

Nanotecnologia e vários conteúdos que podem ser utilizados em sala de aula. Além 

disso, traz uma parte importante sobre como os cientistas trabalham e porque 

devemos refletir sobre o futuro em relação à Nanotecnologia. 

 

“NANOOZE”– Página criada para envolver o público infantil, deixando as crianças 

empolgadas com a ciência e, especialmente, com a Nanotecnologia.  É um site que 

lhe permite selecionar o idioma que pretende acessar (inglês, espanhol ou 

português) e possui diversos conteúdos relevantes publicados em edições de revistas, 

como por exemplo: “quão pequeno podemos ir”, “a biomimética”, “nanomedicina”, 

dentre outros assuntos muito interessantes. 

 

“O ADMIRÁVEL MUNDO NANOMÉTRICO”– Site criado por pesquisadores da 

UFN (Universidade Franciscana) que possui diversos vídeos explicativos e conteúdos 

sobre os nanomateriais e diversas aplicações da Nanotecnologia. 

 

“PETNANO”– Site pertencente ao grupo PET-Química Supramolecular, 

Nanociência e Nanotecnologia  do Instituto Federal do Rio de Janeiro que realiza uma 

divulgação científica com o propósito de elaboração de ferramentas didáticas para o 

ensino de química, especialmente direcionado para a formação de profissionais 

docentes. Possui um tópico intitulado “Nanocuriosidades” que contém assuntos 

como: “a nanotecnologia pode ajudar no tratamento de fertilidade?”, “como a 

nanotecnologia pode ajudar nas análises forenses”, “a nanotecnologia também está 

inserida em vacinas contra a COVID-19”, dentre outras curiosidades muito 

interessantes. 

 

“NANOCIENCIAETECNOLOGIA.BLOGSPOT”– Blog criado no ano de 2012 por 

dois profissionais do Ensino Básico Técnico e Tecnológico: uma professora do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) e um 

professor do Instituto Federal Catarinense (IFC). Com o intuito de divulgar um 

material didático, os autores trazem um vídeo sobre a escala nanométrica e um 
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experimento simples para análise da dimensão nano. Além disso, exploram outras 

informações referentes ao tema. 

 

“MAISUNIFRA”– Site de conteúdos educacionais criado e coordenado por uma 

equipe multidisciplinar que disponibiliza diversos objetos de aprendizagem, tais 

como animações, hipertextos, palestras, quadrinhos e vídeos. Trata-se de um site 

completo pois traz informações sobre várias disciplinas, possuindo uma robusta 

sessão sobre Nanociências, com palestras, entrevistas e informações sobre 

propriedades ópticas e magnéticas características dos nanomateriais, além de 

assuntos relacionados às atuais inovações do setor. 

 
Tabela 2: Sites e conteúdos digitais sobre Nanociência e Nanotecnologia. 

Imagem do material Nome do Site Referência 

 

 

“Ensinano – 

Plataforma de 

Ensino da 

Nanotecnologia” 

 

Disponível em: 

<https://www.ensinano.com.br/>. Acesso em: 

08 julh. 2021. 

  

 

“NANOEACH” 

 

Disponível em: 

<http://www.each.usp.br/nanoeach/>. Acesso 

em: 03 ago. 2021. 

 

 

 

 

 

“NANOZONE” 

 

Disponível em: <https://nanozone.org/>. 

Acesso em: 03 ago. 2021. 

 

  

“NANOOZE” 

 

Disponível em: <https://www.nanooze.org/>. 

Acesso em: 03 ago. 2021. 

 

 

 

“O ADMIRÁVEL 

MUNDO 

NANOMÉTRICO” 

 

Disponível em: 

<http://nanodivulga.ufn.edu.br/>. Acesso 03 

ago. 2021. 

https://www.ensinano.com.br/
http://www.each.usp.br/nanoeach/
https://nanozone.org/
http://nanodivulga.ufn.edu.br/
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“PETNANO” 

 

Disponível em: 

<https://petnanoifrj.wixsite.com/petnanoifrj/

o-que-e-o-petnano>. Acesso em: 05 ago. 2021. 

  

“NANOCIENCIAETECNOLOGIA.BL

OGSPOT” 

 

Disponível em: 

<http://nanocienciaetecnologia.blogs

pot.com/>. Acesso em: 07 ago. 2021. 

 

  

 

 

“MAISUNIFRA” 

 

 

 

 

Disponível em: 

<http://maisunifra.com.br/conteudo

/conceitos-basicos-relacionados-a-

nanociencia/>. Acesso em: 07 ago. 

2021. 

 

 

Dicas de jogos e histórias em quadrinhos 
 

Além de livros e sites, trouxemos algumas dicas de materiais 

adicionais como tirinhas educativas e jogos que envolvem os temas de 

Nanociência e Nanotecnologia. No site “O admirável mundo nanométrico”, 

que citamos no tópico acima, encontra-se também o jogo “Admirável 

mundo nano”, que pode ser utilizado em diferentes níveis educacionais. O 

jogo possui quatro fases que explicam Nanociência e Nanotecnologia e 

testam o nosso conhecimento sobre o assunto. Vale a pena aprender e se 

divertir com esse “nano” jogo! 

Considerando esse contexto lúdico, sabemos que as histórias em 

quadrinhos também representam uma maneira muito interessante e 

divertida de divulgar o conhecimento. Muitos temas complexos  podem 

ser melhor compeendidos quando explorados sob a forma de tirinhas ou 

de histórias em quadrinhos. Com a Nanotecnologia não poderia ser 

diferente, e, pensando nisso, trouxemos algumas dicas de materiais que 

https://petnanoifrj.wixsite.com/petnanoifrj/o-que-e-o-petnano
https://petnanoifrj.wixsite.com/petnanoifrj/o-que-e-o-petnano
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ilustram de forma muito didática e divertida todo esse universo que está 

tão presente em nossas vidas e merece ser conhecido.  
 

“HISTÓRIAS EM QUADRINHOS SUPER NANO”– A nossa primeira dica é sobre o 

trabalho realizado pelo grupo de pesquisa “PETNANO”, que também deixamos como 

sugestão de site. Nele você encontra algumas histórias em quadrinhos que mostram 

exemplos da aplicação da Nanotecnologia na evolução dos processadores, seu uso na 

área médica e embalagens de alimentos, dentre outras histórias muito interessantes.  

 

“TOMINHA EM AÇÃO” (NANOEACH)– Outro material muito didático na forma de 

histórias em quadrinhos é o desenvolvido pelo site “NANOEACH”, também sugerido 

acima. Esse material faz uma homenagem ao pesquisador Henrique E. Toma, autor 

de diversos livros na área da Nanotecnologia. As tirinhas retratam um pouco sobre 

Nanotecnologia e alguns conceitos de fenômenos químicos.    

 

“GIBINANO” (NANOESCOLA)– O projeto NanoEscola é uma iniciativa do 

Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano), que faz parte do Centro Nacional 

de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), uma organização social do Ministério 

de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Nesse projeto, destacamos a iniciativa 

“GibiNano”, que traz histórias em quadrinhos que retratam a Nanotecnologia 

presente em alimentos, em cosméticos, na agricultura, no setor têxtil, dentre outros, 

exemplificando de forma muito didática a atuação nanotecnológica nesses setores.  
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Tabela 3: Jogos e histórias em quadrinhos sobre Nanociência e Nanotecnologia. 

Imagem do material Nome do Material Referência 

  

Jogo: “Admirável 

mundo Nano” 

 

Disponível em: 

<http://nanodivulga.ufn.edu.br/index.php/con

teudos-digitais-em-nano/jogo-digital/>. Acesso 

em: 05 ago. 2021. 

 

 

 

 

História em 

quadrinhos: “Super 

Nano” - PETNANO 

 

 

Disponível em: 

<https://petnanoifrj.wixsite.com/petnanoifrj/h

ist-rias-em-quadrinhos>. Acesso em: 05 ago. 

2021. 

 

 

 

“Tominha em ação” - 

NANOEACH 

 

 

Disponível em: 

<http://www.each.usp.br/nanoeach/?p=356>. 

Acesso em: 05 ago. 2021. 

 

 

 

“GIBINANO” - 

Nanoescola 

 

Disponível no Facebook: 

<https://www.facebook.com/nanoescola4u/>. 

Acesso em: 05 ago. 2021. 

 

 

Dicas de artigos científicos 
 

Nos dias de hoje, sabemos que a maioria dos profissionais docentes 

acabam perdendo contato com artigos científicos após concluírem as 

http://nanodivulga.ufn.edu.br/index.php/conteudos-digitais-em-nano/jogo-digital/
http://nanodivulga.ufn.edu.br/index.php/conteudos-digitais-em-nano/jogo-digital/
https://petnanoifrj.wixsite.com/petnanoifrj/hist-rias-em-quadrinhos
https://petnanoifrj.wixsite.com/petnanoifrj/hist-rias-em-quadrinhos
http://www.each.usp.br/nanoeach/?p=356
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etapas formativas dos cursos de Graduação. Isso acontece por inúmeros 

motivos, dentre os quais destacamos a rotina carregada (especialmente de 

professores da rede pública) e a dificuldade da leitura em inglês, idioma da 

grande maioria dos trabalhos científicos. Então, com o intuito de trazer 

esses artigos como ferramentas didáticas, deixaremos algumas indicações 

de trabalhos produzidos na língua portuguesa.     
 

“Nanociência e Nanotecnologia: uma revisão bibliográfica acerca das 

contribuições e desafios para o ensino de Física” (Tonet e Leonel 2019). Trata-

se de uma revisão bibliográfica e, portanto, um material que possui uma rica e vasta 

compilação de informações. Os autores analisaram conteúdos científicos produzidos 

em eventos nacionais, no período de 2008 à 2017, e resumiram os principais 

achados. Considerando que eles descrevem as metodologias utilizadas para a 

realização da revisão e abordam sucintamente os resultados encontrados, esse 

material também se mostra importante para aproximar os leitores da metodologia e 

da análise científica, importantes também quando se trata de uma revisão da 

literatura. Esse artigo explora tópicos como: “onde estão as nanopartículas?”, “ética 

e nanomateriais” e “Nanociência e Nanotecnologia na escola”, assuntos 

fundamentais para quem deseja se aprofundar no tema e que contribuem para um 

melhor entendimento dos desafios enfrentados tanto no ensino do nível básico 

quanto no superior. 

 

“A Nanotecnologia das moléculas” (Toma, 2005). Esse artigo científico foi escrito 

pelo professor da USP Dr. Henrique Eisi Toma em homenagem ao Químico Henry 

Taube (ganhador do prêmio Nobel de Química em 1983). Autor de mais de 15 livros 

e mais de 400 artigos, além de membro da Academia Brasileira de Ciências, 

Henrique E. Toma é um ilustre colaborador para a Nanociência e Nanotecnologia no 

Brasil, possuindo 35 patentes e inúmeros prêmios, tais como o prêmio internacional 

“TWAS AWARD IN CHEMISTRY” da Academia de Ciências do Mundo em 

Desenvolvimento e dois prêmios JABUTI da Câmara Brasileira do Livro. Nesse artigo 

de revisão, o autor nos presenteia com informações sobre estrutura e organização 

das moléculas, bem como o funcionamente de dispositivos moleculares e 

propriedades dos nanomateriais. Além desse artigo que sugerimos, vale muito a 

pena conhecer suas demais obras. 
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“Abordagens em Nanociência e Nanotecnologia para o Ensino Médio” (Zanella 

e colaboradores, 2009). Esse trabalho foi publicado nos arquivos de um evento 

científico, o XVIII Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF), ocorrido no ano de 

2009 em Vitória (ES). Os autores trazem conceitos fundamentais de Nanociência e 

Nanotecnologia, destacando as propriedades que se alteram quando comparamos as 

macro e nanoestruturas. Com uma linguagem simples e descomplicada, e figuras e 

tabelas que ilustram muito bem os conceitos abordados, esse material configura-se 

como ideal para os iniciantes no tema. 

 

“Conciliação entre pesquisa científico-tecnológica e a área de Ensino: lições 

sobre propriedades físicas de novos materiais de carbono para o Ensino Médio” 

(Ramos, Takahashi e Kagimura, 2012). Esse também foi um trabalho publicado 

nos arquivos de um evento científico, o XIV Encontro de Pesquisa em Ensino de 

Física, ocorrido em Maresias, no ano de 2012. Os autores exploram o uso de modelos 

tridimensionais de nanotubos de carbono produzidos pelos próprios alunos a partir 

de garrafas plásticas, mangueira sanfonada e telas de metal. A proposta apresentada 

por eles pode ser facilmente reproduzida em sala de aula e contribui para uma 

melhor visualização e entendimento sobre a organização dos átomos nos nanotubos 

de carbono. Os professores também podem explorar as propriedades mecânicas e 

eletrônicas desses nanomaterias, como fizeram os autores do trabalho. 

 

“Utilização de um adsorvente nanométrico a base de grafeno aplicado ao 

Ensino Médio de Química” (Câmara e colaboradores, 2020). Esse trabalho é um 

excelente material de consulta para quem deseja colocar o conhecimento em prática. 

No entanto, o experimento proposto requer a utilização de alguns equipamentos que 

podem não estar disponíveis nas escolas. Dessa forma, é importante entender o 

procedimento metodológico previamente e, se possível, realizá-lo em parceria com 

alguma Universidade. Trata-se de um experimento em que ocorre extração do óxido 

de grafeno de um lápis comum por via eletroquímica, para utilização na remoção do 

corante azul de metileno da água. Essa prática representa uma demonstração de 

técnicas nanotecnológicas no contexto do tratamento de água, para limpeza e 

remoção de corantes (o óxido de grafeno possui capacidade de adsorver corantes, 

como o azul de metileno, removendo-os dos líquidos nos quais estão presentes). 
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Os artigos “Nanotecnologia, um tema para o Ensino Médio utilizando a 

abordagem CTSA” (Rebello e colaboradores, 2012) e “Desenvolvendo 

Habilidades e Conceitos de Nanotecnologia no Ensino Médio por Meio de 

Experimento Didático Envolvendo Preparação e Aplicação de Nanopartículas 

Superparamagnéticas” (Tasca e colaboradores, 2015) trazem experimentos que 

produzem nanopartículas magnéticas e podem ser realizados em sala de aula, pois 

não requerem o uso de reagentes sofisticados. Ambos os artigos trazem uma 

proposta simples que produz nanopartículas magnéticas com materiais de uso 

comum (reagentes disponíveis comercialmente, como em lojas de tintas e farmácias, 

por exemplo). Entretanto, necessitam de béquer, proveta, chapa para aquecimento 

e agitador mecânico, vidrarias e equipamentos que talvez não estejam disponíveis 

nas escolas.   

 

“Nanotecnologia: desenvolvimento de materiais didáticos para uma 

abordagem no Ensino Fundamental” (Pereira, Honório e Sannomiya, 2010). 

Esse trabalho explora Nanociência e Nanotecnologia de forma lúdica como proposta 

a ser trabalhada com crianças, por meio do uso de figuras relacionadas a imagens 

conhecidas (como peixe, coração, navio) que ilustram as estruturas químicas. Além 

disso, os autores mostram sugestões de sites e vídeos que podem ser utilizados em 

aulas ou como materiais de consulta pelos docentes. 

 

Os artigos “Abordagem da nanociência e nanotecnologia a partir da escala” 

(Clebsch e Watanabe, 2017) e “O ensino de nanociências por meio de objetos de 

aprendizagem” (Ellwanger e colaboradores, 2012) trazem explicações acerca de 

dois sites que indicamos no tópico “dicas de conteúdos digitais”:  

“Nanocienciaetecnologia.blogspot” e “Maisunifra”, respectivamente. Vale a pena 

conferir os artigos científicos, além dos sites, pois trazem informações sobre como 

essas ferramentas didáticas digitais foram planejadas e criadas.   
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Tabela 4: Artigos científicos que trazem conceitos fundamentais e 

propostas de atividades e experimentos sobre Nanociência e Nanotecnologia. 

Tipo de material Referência Onde acessar 

 

 

Revisão 

bibliográfica 

TONET, M. D.; LEONEL, A. A. Nanociência e 

Nanotecnologia: uma revisão bibliográfica 

acerca das contribuições e desafios para o ensino 

de Física. Caderno Brasileiro de Ensino de 

Física, v. 36, n. 2, p. 431-456, 2019. 

Disponível em: <DOI: 

http://dx.doi.org/10.5007/2175-

7941.2019v36n2p431>. 

 

Acesso em: 05 ago. 2021. 

Apresenta conceitos 

fundamentais 

TOMA, H. E. A nanotecnologia das moléculas. 

Química nova na escola, n. 21, p. 3-9, 2005. 

Disponível em: 

<http://qnesc.sbq.org.br/online/qne

sc21/v21a01.pdf>. 

 

Acesso em: 09 ago. 2021. 

Apresenta conceitos 

fundamentais e 

propostas de 

atividades 

ZANELLA, I. et al. Abordagens em Nanociência 

e Nanotecnologia para o Ensino Médio. In: 

Simpósio Nacional De Ensino De Física, Vitória, 

ES, 2009. 

Disponível em: 

<https://www.passeidireto.com/arq

uivo/68378173/abordagens-em-nc-

e-nt-para-o-em-zanella-et-al>. 

 

Acesso em: 09 ago. 2021. 

Construção de 

modelo prático de 

nanoestruturas de 

carbono 

RAMOS, D. A.; TAKAHASHI, E. K.; KAGIMURA, 

R. Conciliação entre pesquisa 

científico-tecnológica e a área de ensino: 

lições sobre propriedades físicas de novos 

materiais de carbono para o Ensino Médio. 

In: Encontro de Pesquisa em Ensino de Física – 

EPEF, 14, Maresias, São Sebastião, SP, 2012. 

 

 

 

Disponível em: 

<https://sec.sbfisica.org.br/eventos/

epef/xiv/sys/resumos/T0079-

1.pdf>. 

 

Acesso em: 05 ago. 2021. 

Experimento de 

remoção de corante 

em água por meio 

de óxido de grafeno 

CÂMARA, M. S. C. et al. Utilização de um 

adsorvente nanométrico a base de grafeno 

aplicado ao Ensino Médio de Química. IJET-

PDVL, v. 3, n. 1, p. 48 - 64, 2020. 

Disponível em: <https://ijet-

pdvl.com/index.php/pdvl/article/vie

w/105>. 

 

Acesso em: 09 ago. 2021. 

Experimento de 

preparo de 

nanopartículas 

magnéticas 

REBELLO, G. A. F. et al. Nanotecnologia, um 

tema para o ensino médio usando a abordagem 

CTSA. Química Nova na Escola, v. 4, n. 1, p. 3-

9, 2012. 

Disponível em: 

<http://qnesc.sbq.org.br/online/qne

sc34_1/02-QS-79-10.pdf>. 

 

Acesso em: 05 ago. 2021. 

Experimento de 

preparo de 

nanopartículas 

super-

paramagnéticas 

TASCA, R. A. et al. Desenvolvendo habilidades e 

conceitos de Nanotecnologia no Ensino 

Médio por meio de experimento didático 

envolvendo preparação e aplicação de 

nanopartículas. Química Nova na Escola, v. 37, 

n. 3, p. 236-240, 2015. 

 

Disponível em: 

<http://qnesc.sbq.org.br/online/qne

sc37_3/12-EEQ-100-13.pdf>. 

 

Acesso em: 09 ago. 2021. 

http://dx.doi.org/10.5007/2175-7941.2019v36n2p431
http://dx.doi.org/10.5007/2175-7941.2019v36n2p431
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc21/v21a01.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc21/v21a01.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc34_1/02-QS-79-10.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc34_1/02-QS-79-10.pdf
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Recursos lúdicos 

online para Ensino 

Fundamental 

PEREIRA, F. D.; HONÓRIO, K. M.; SANNOMIYA, 

M. Nanotecnologia: desenvolvimento de 

materiais didáticos para uma abordagem no 

ensino fundamental. Química Nova na Escola, 

v. 32, n. 2, p. 73-77, 2010. 

 

Disponível em: 

<http://qnesc.sbq.org.br/online/qne

sc32_2/03-QS-6609.pdf>. 

 

Acesso em: 05 ago. 2021. 

Vídeo e blog criado 

pelos autores 

CLEBSCH, A. B.; WATANABE, M. Abordagem da 

nanociência e nanotecnologia a partir da escala. 

Novas Tecnologias na Educação, v. 15, n. 17, p. 

1-10, 2017. 

Disponível em: 

<https://seer.ufrgs.br/renote/article

/download/75125/42564>. 

 

Acesso em: 05 ago. 2021. 

Conteúdos 

educacionais de 

acordo com a 

proposta 

metodológica do 

projeto MAIS Unifra 

ELLWANGER, A. L. et al. O ensino de 

nanociências por meio de objetos de 

aprendizagem. Novas Tecnologias na 

Educação, v. 10, n. 1, p. 1-10, 2012. 

Disponível em: 

<https://seer.ufrgs.br/renote/article

/view/30884>. 

 

Acesso em: 05 ago. 2021. 

 

Com base nesse conjunto de sugestões para consulta, gostaríamos de 

finalizar ressaltando o quão interdisciplinar são as áreas de Nanociência e 

Nanotecnologia. Além disso, por se tratar de campos que estão em 

constante evolução, reforçamos a importância de estar em contato com 

informações conceituais referentes aos fundamentos envolvidos nessas 

temáticas. Acreditamos que, de posse desse conhecimento base e de 

conhecimentos específicos e atualizados (trazidos pelas transposições 

didáticas), essa obra possa contribuir para uma melhor compreensão do 

nano universo. Esperamos que tenham gostado das nossas dicas e que 

aproveitem todos esse conteúdo! 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_2/03-QS-6609.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_2/03-QS-6609.pdf
https://seer.ufrgs.br/renote/article/download/75125/42564
https://seer.ufrgs.br/renote/article/download/75125/42564
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Apresentação





Atualmente, Nanociência e Nanotecnologia estão muito próximas a nós, pois vários produtos nanotecnológicos já estão sendo comercializados e existem várias pesquisas científicas nessas áreas do conhecimento. Por outro lado, elas são complexas, multidisciplinares e dinâmicas e ainda não são do domínio de todos os integrantes da sociedade. Cerca de meio século de pesquisas em Nanotecnologia gerou muitos produtos que estão disponíveis no mercado desde os anos 2000. Assim, temos desde escovas de dentes contendo nanopartículas de prata para evitar contaminações até nano-repelentes de chuva e óleo para vidros de automóveis. 

Na área ambiental, as nanopartículas são úteis em processos de biorremediação para adsorção de contaminantes presentes no solo e na água, sendo também apropriadas em processos de desinfecção do ar. Na área da saúde, nanotubos de carbono vêm sendo utilizados para promover regeneração óssea em situações de fraturas e até mesmo em casos de restauração dentária; nanopartículas de prata vêm sendo associadas a pomadas para combater infecções e para potencializar o processo cicatrizante; nanopartículas poliméricas ou lipídicas são empregadas na entrega direcionada de fármacos no organismo de humanos e de animais. Ainda, diversos tipos de nanopartículas têm sido utilizados em testes de diagnóstico e na formulação de vacinas.  

Considerando esse cenário e que o conhecimento implica na percepção e interpretação das inovações tecnológicas, é muito importante conhecer os conceitos básicos desse tema e relacioná-los ao contexto socioambiental. Podemos orientar nossas ações de uma forma mais consciente quando compreendemos que as inovações precisam seguir padrões éticos e ecologicamente sustentáveis. Para isso, é importante informar a população sobre as pesquisas científicas que são constantemente desenvolvidas no Brasil e no mundo para que seja possível estabelecer debates sobre as potencialidades, e também sobre as limitações, da Nanotecnologia.  

Com o intuito de popularizar o conhecimento científico, diversas ações vêm sendo atualmente implementadas. Uma das vertentes comumente empregadas é a transposição didática de conceitos e metodologias científicas para uma linguagem acessível, passível de ser interpretada e compreendida pela população leiga (comunidade não-científica). Por meio da transposição didática é possível aproximar o “saber sábio” (conhecimento produzido pelos cientistas) do “saber a ensinar” (informações presentes em livros e ferramentas didáticas) e do “saber ensinado” (presente na comunicação dos profissionais da educação).

Essa perspectiva é particularmente interessante no âmbito educacional, pois muitos docentes não ensinam Nanociência e Nanotecnologia em suas aulas por não dominarem o tema. Ao planejar as aulas, os professores precisam compreender o assunto a ser discutido e saber abordar questões sociocientíficas relacionadas a ele. Para tanto, precisam ter acesso a ferramentas de ensino que os auxiliem na preparação de suas aulas. Considerando tais questões, acreditamos que os cientistas podem elaborar essas ferramentas - valendo-se da abordagem metodológica da transposição didática - para tornar os conteúdos de Nanociência e Nanotecnologia mais acessíveis. Além disso, a aproximação da sociedade com a ciência vem de encontro ao movimento CTSA (ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente), atualmente priorizado no âmbito educacional. Afinal, é evidente a importância da construção de narrativas que estimulem a criticidade e conduzam à tomada consciente de decisões.

Sendo assim, esta obra apresenta uma compilação de transposições didáticas produzidas por alunos dos Programas de Pós-Graduação em Biotecnologia e em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) durante a disciplina “Nanobiotecnologia aplicada à saúde humana e animal”. Nossa proposta é divulgar informações objetivas e simples sobre conceitos e metodologias empregadas nas pesquisas em Nanotecnologia. Também trazemos uma série de sugestões de artigos com propostas experimentais, sites, vídeos e livros para melhor compreensão do tema. 

Ressaltamos que, com o intuito de facilitar o entendimento do  objetivo central das pesquisas, omitimos os nomes de algumas técnicas e, por vezes, alguns experimentos realizados. Não pretendemos gerar um reducionismo das pesquisas científicas e dos processos metodológicos. Nosso intuito é aproximar a comunidade não-científica das inovações nanotecnológicas. Ao ter contato com os objetivos e resultados alcançados, presumimos que o leitor perceberá que a ciência é baseada em uma constante construção de saberes e reconhecerá as suas potencialidades e os seus desafios. 

Com isso, as transposições foram conduzidas para que os conceitos científicos mantivessem semelhanças com a essência das pesquisas e que também assumissem outros significados, característicos do contexto do ensino. Ao municiar os docentes com conhecimentos que possam levar à compreensão de temas tão complexos e contemporâneos, esperamos contribuir para uma democratização no debate sobre Nanociência e Nanotecnologia na sociedade.

A propósito, esta obra foi planejada para auxiliar na formação continuada de professores (de diversos níveis do ensino), para que esses profissionais tenham maior segurança ao abordar o tema em sala de aula. No entanto, a leitura é igualmente adequada para todos aqueles que se interessam por Nanociência e Nanotecnologia e desejam ampliar seu engajamento com as inovações tecnológicas, bem como para alunos do Ensino Médio que estejam avaliando áreas para atuação no futuro. Esta obra também é indicada para profissionais acadêmicos interessados em práticas de divulgação científica.

Desejamos que esta obra contribua para uma releitura dos pequenos (nano) detalhes presentes no nosso cotidiano!  



2  |  Conexão Nanotecnológica: da bancada para a sala de aula



Cyntia Silva Ferreira; Samara Mayra Soares Alves dos Santos; Breno de Mello Silva  |  2











Prefácio



Delmárcio Gomes da Silva [footnoteRef:1] [1:  Especialista em ensino da Nanociência e Nanotecnologia; Idealizador do Ensinano – Plataforma de Ensino da Nanotecnologia; www.ensinano.com.br] 






No contexto do ensino de Ciências, a atual reforma do ensino médio abriu caminho para inovações no ensino e tem apontado para a necessidade de levar para a sala de aula temas que ajudem os estudantes a compreender as formas pelas quais as tecnologias vêm influenciando o modo de vida da sociedade. Atualmente, a Nanotecnologia tem se tornado um dos pilares do desenvolvimento científico-tecnológico, contudo, sua inserção cultural e educacional na sociedade é muito baixa. Diante disso, se faz necessário cada vez mais ampliar e fortalecer as ações de ensino e divulgação da Nanotecnologia, desde a educação básica, e oferecer ao ensino de Ciências uma temática que desenvolve no aluno a capacidade de fazer interconexões entre diferentes campos do conhecimento. A Nanociência é um tema multidisciplinar por definição, e o fato de fazer conexões entre diversas áreas, como a Química, Física, Biologia e Matemática, faz dela um promissor instrumento didático a ser desenvolvido na formação do aluno. Somado a isso, hoje é possível encontrar produtos no mercado que aplicam essa nova tecnologia e isso mostra que ela já está presente direta ou indiretamente em nosso cotidiano. Portanto, passa a ser importante para o campo da educação trabalhar esse tema dentro das escolas, reforçando a importância da alfabetização científica na formação dos estudantes, ao mesmo tempo que se permite ressaltar as relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). Enxergo neste novo livro “CONEXÃO NANOTECNOLÓGICA: DA BANCADA PARA A SALA DE AULA” uma proposta pedagógica muito rica e que estimula o debate com professores e estudantes sobre os desafios da mudança de padrões de produção e de consumo que acontecerá nos próximos anos com a introdução dos nanomateriais na sociedade. Esse tipo de obra é fundamental, principalmente, por sabermos que a Nanotecnologia é uma área relativamente nova da Ciência e é possível que os educadores não tenham tido contato com ela durante sua formação profissional na Universidade anos atrás. Esse novo material didático, além de trazer para os estudantes os conceitos e fundamentos de nanociência, por meio de uma linguagem propriamente escolar, é uma obra capaz de oferecer uma base para que novas estratégias de ensino e aprendizagem possam ser criadas a partir da formação continuada e atualização dos educadores. Recomendo a leitura e, em especial, me alegra saber que este passa a ser mais um material didático gratuito que fortalece a ideia de que a inserção da Nanotecnologia na educação é um caminho eficaz para a sua democratização e conscientização de toda a sociedade.











Capítulo 1



Das inovações à formação crítica em
nanociência e nanotecnologia
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Vivemos ao redor de uma infinidade de objetos e fenômenos que não podem ser observados a olho nu. Por exemplo, existem microrganismos que não conseguimos ver sem utilizar um equipamento específico, tais como vírus, bactérias e alguns fungos, que só podem ser visualizados com o auxílio de um microscópico. E se lhe contássemos que existem muitas partículas menores que esses microrganismos? Pois elas existem e são as nanopartículas, que estão presentes em praticamente todos os lugares e são muito utilizadas no nosso cotidiano. Precisamos dar mais atenção a elas!

Xampus, escovas de dentes, roupas, panelas, tintas e bebedouros são apenas alguns exemplos de produtos com Nanotecnologia que já são comercializados. E você, consumidor, já está comprando e utilizando diversos produtos que contém nanopartículas. Agora, lhe perguntamos: você tem consciência disso? Escolhe um determinado produto porque ele possui (ou não) nanopartículas? E, afinal de contas, que vantagens esses nanomateriais conferem a um xampu ou a uma tinta?     

Conceitualmente, a Nanociência diz respeito ao estudo das potencialidades, da manipulação e das propriedades de materiais e estruturas com dimensões nanométricas (Figura 1). 





Figura 1: Exemplos de diferentes objetos com tamanhos indicados nas escalas métricas e nanométricas.



Na escala nanométrica (bilionésima parte do metro), os materiais possuem propriedades físicas (mecânicas, ópticas e magnéticas) singulares e bem diferenciadas daquelas que exibem se comparados aos seus análogos na escala macrométrica. Assim, nanopartículas apresentam alta dispersão, variações na condutividade, grande área superficial e elevada reatividade, propriedades que as tornam interessantes para o desenvolvimento de novos produtos tecnológicos.

De fato, a Nanotecnologia se beneficia dessas propriedades para a fabricação de materiais, dispositivos e produtos mais resistentes, mais duráveis, com novas propriedades funcionais e que possuam aplicações práticas e tecnológicas. Além disso, nanoestruturas também podem ser utilizadas para aprimorar produtos já existentes e potencializar as propriedades de outros materiais. Por exemplo, nanopartículas de ouro são utilizadas para melhorar a eficiência de catalisadores e nanotubos de carbono podem intensificar a dureza e a resistência de cimentos.

Assim, a Nanotecnologia abrange diversas áreas do conhecimento e representa um campo de pesquisa interdisciplinar, fazendo uso de diferentes tipos de nanomateriais, tais como: nanopartículas metálicas (prata, ouro, óxido de ferro); nanoemulsões; lipossomas; nanopartículas lipídicas; dendrímeros; nanopartículas poliméricas; pontos quânticos (quantum dots); fulerenos; nanotubos de carbono; nanopartículas de cerâmica e nanocompósitos (quando nanopartículas são associadas a polímeros e resinas).  

É nesse contexto que surgiram novas áreas designadas com o prefixo “nano”, como a nanomedicina, nanobiotecnologia, nanoagricultura, nanoengenharia, nanoinformática, nanoeletrônica e nanorrobótica. Dessa forma, os nanomateriais têm sido inseridos aos poucos no nosso cotidiano: em cosméticos, roupas, fármacos, chips eletrônicos, embalagens, na construção civil e até mesmo nos produtos destinados aos animais domésticos (Figura 2).



Disponível em: <https://www.insiderstore.com.br/products/t-shirt-antiviral>. Acesso em: 19.07.2021

Camiseta antiviral Insider (nanotecnologia de

íons de prata aplicada na superfície do tecido).





Panelas Linea – Oxford (a camada colorida presente nas peças recebe nanopartículas que reduzem em cerca de 95% a proliferação de fungos e bactérias).

Disponível em: <https://www.oxfordporcelanas.com.br/linea-nanquim-4pcs/p>. Acesso em: 19.07.2021





Protetor Solar Facial Com Vitamina C – Anasol 

(contém nanovetor para a vitamina C).

Disponível em: <https://dahuer.com.br/produtos/anasol/anasol-clinicals-> Acesso em: 19.07.2021





Manta adesiva Bactericida Anti-Fungos Promaflex (nanotecnologia de íons de prata, ideal para revestimento de superfícies como guarda-roupas).

Disponível em: <https://loja.promaflex.com.br/xo-mofo-manta-antimofo-antibacteria>. Acesso em: 19.07.21





Nano repelente de chuva e óleo para vidro de carro Nasiol - (nanotentáculos formam uma camada repelente de líquidos)

Disponível em: <https://nasiol.com.br/product-category/automotivo/glasshield/>. Acesso em: 19.07.2021





Revestimento térmico NanoTHERMIC (contém esferas nanométricas de cerâmica ocas que reduzem a temperatura do ambiente)

Disponível em: <https://nanotechdobrasil.com.br/nanothermic-1/> Acesso 19.07.2021



Figura 2: Produtos contendo nanomateriais já disponíveis no mercado.Revestimento térmico NanoTHERMIC (contém esferas nanométricas de cerâmica ocas que reduzem a temperatura do ambiente)

Disponível em: <https://nanotechdobrasil.com.br/nanothermic-1/> Acesso 19.07.2021

Revestimento térmico NanoTHERMIC (contém esferas nanométricas de cerâmica ocas que reduzem a temperatura do ambiente)

Disponível em: <https://nanotechdobrasil.com.br/nanothermic-1/> Acesso 19.07.2021





Podemos observar vários exemplos atuais e inovadores na área da saúde, como a nanocelulose vegetal usada para regeneração da pele em pacientes com queimaduras. As nanopartículas magnéticas têm sido utilizadas como agentes de contraste em imagens por ressonância magnética, bem como no tratamento de tumores por meio da magneto-hipertermia, que consiste no aquecimento específico de células tumorais quando estão sob efeito de um campo magnético alternado. Para esse último exemplo, nanopartículas de ouro também se mostram eficientes, pois são capazes de converter luz absorvida em calor localizado, permitindo o tratamento fototérmico.

Outra aplicação comum das nanopartículas é no carreamento e entrega de drogas, já que conseguem atravessar barreiras biológicas e chegar ao tecido infectado, aumentando a especificidade da entrega e o efeito terapêutico. Além disso, já que a entrega da droga na célula-alvo tende a ser mais específica, o tratamento se torna menos agressivo ao organismo. Já a entrega, por meio de nanopartículas, de antibióticos que possuem baixa biodisponibilidade permite a liberação controlada desses medicamentos e a manutenção de níveis adequados e efetivos, diminuindo assim os riscos de seleção de microrganismos resistentes. 

Na cosmética, nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2) vêm sendo incluídas nas formulações de protetores solares, já que absorvem a radiação ultravioleta de maneira mais eficaz. Além disso, aprimoram esteticamente o produto, que fica transparente e não forma manchas brancas na pele. Nanopartículas de óxido de zinco também funcionam como filtros de raios ultravioleta e vêm sendo usadas em combinação com as nanopartículas de dióxido de titânio.

As nanopartículas de prata também têm ganhado grande destaque em vários setores industriais. Devido à sua versatilidade e atividade antimicrobiana, elas já são adicionadas em roupas para promover efeito anti-odor, em revestimentos de superfícies, em desinfetantes para cuidados com animais domésticos, em curativos para prevenção de infecções e até mesmo no revestimento de escovas de dentes e de panelas de cerâmica!

Na área ambiental, as nanopartículas magnéticas são capazes de interagir com manchas de óleo, removendo esse contaminante com auxílio de um campo magnético, sendo muito úteis para resolver possíveis danos ambientais causados geralmente pelas indústrias de petróleo e gás. Outros tipos de nanopartículas também podem ser utilizados para remoção de contaminantes e corantes, já que a sua área superficial aumentada permite a adsorção de metais e de substâncias orgânicas. Além disso, processos de degradação química ou fotoquímica para tratar efluentes industriais são possíveis devido ao comportamento semi-condutor de algumas nanopartículas, como os nanotubos de dióxido de titânio. Além de atuar na descontaminação, as nanopartículas também são empregadas no desenvolvimento de sensores para a detecção e monitoramento de poluentes ambientais.

Os nanosensores também possuem utilidade no setor rural, para verificar a qualidade do solo, para detectar agroquímicos ou analisar sua liberação, e, ainda, para acompanhar o amadurecimento de frutos. Durante a produção agrícola, nanofertilizantes são utilizados para melhorar a entrega de nutrientes no solo, e, para a comercialização dos agroprodutos, já existem embalagens “inteligentes” contendo nanopartículas para prevenir o crescimento microbiano, o que aumenta o tempo de prateleira. Como podemos ver, as nanopartículas estão presentes em muitos setores de produção e suas aplicações são extremamente diversificadas. 

Diante de tantas aplicações que se mostram vantajosas, fica evidente que a Nanotecnologia é promissora e poderá revolucionar nosso modo de vida e a economia. Pesquisas no campo das ciências econômicas mostram que a Nanotecnologia corresponde a uma revolução tecnocientífica com crescimento garantido nos próximos anos. Portanto, a Nanotecnologia no Brasil atualmente já é tida como área prioritária e estratégica para a pesquisa e para o desenvolvimento científico e tecnológico. O país tem investido em redes cooperativas e laboratórios de pesquisa, os quais também muitas vezes contam com o apoio de empresas privadas. 



Por que falar sobre nanotecnologia?



Considerando todo esse contexto, espera-se que os nano-produtos e os conceitos científicos referentes a essa área estejam cada vez mais presentes nas mídias e inseridos no nosso cotidiano. Mas qual será a percepção da população diante de tudo isso? Como consumidores, será que somos privilegiados em adquirir produtos nanotecnológicos? Além disso, será que todas as empresas são transparentes quanto à adição de nanomateriais em seus produtos? E, será que existem aqueles que nem se valem da Nanotecnologia, mas a utilizam como propaganda enganosa?

Ademais, é necessário pensar nos impactos socioculturais e ambientais causados pela Nanotecnologia. Os avanços da área irão modificar nossos meios de comunicação e resultarão em divisões sociais do trabalho? Como os benefícios desses avanços serão distribuídos para a população? Veremos equidade nesse processo e a Nanotecnologia será um instrumento para melhorar as condições de vida de todos? E não menos importante: nanopartículas podem acarretar efeitos tóxicos para o ser humano e para o meio ambiente? Quais os efeitos das nanopartículas sobre nosso sistema imunológico, cardiorrespiratório e gastrointestinal? Afinal de contas, podemos entrar em contato com nanopartículas pela ingestão de medicamentos e eventualmente de cosméticos e protetores solares, pela inalação em ambiente de trabalho (exposição em indústrias ou em laboratórios de pesquisas) e pelo contato com produtos químicos. Também temos que pensar nos riscos da exposição aos rejeitos industriais, nos moradores próximos dessas áreas.

É preciso refletir sobre os efeitos da nanopoluição porque, infelizmente, as propriedades singulares que fazem das nanopartículas interessantes para diferentes aplicações também são as responsáveis por lhes conferir potenciais efeitos deletérios. Sendo assim, ainda é imprevisível o que poderá acontecer se nanopartículas forem acumuladas no meio ambiente e nos organismos. Uma vez absorvidos, os nanomateriais podem facilmente atingir a corrente sanguínea e se espalhar sistematicamente, além de passar por membranas celulares. No caso de nanopartículas com efeitos antibacterianos, quais seriam as decorrências de sua interação com a microbiota intestinal? Ou mesmo no meio ambiente, será que poderia ocorrer um desequilíbrio microbiano devido à eliminação de bactérias benéficas que habitam o solo, por exemplo? 

Portanto, ainda serão necessárias muitas pesquisas para elucidar a possível bioacumulação, toxicidade e persistência dos nanomateriais nos ecossistemas, especialmente porque tais eventos são dependentes de uma série de fatores, como tamanho e formato, concentração e tempo de exposição. O Brasil ainda carece de regulamentações específicas para a Nanotecnologia, e as agências de controle e regulação avaliam esses produtos com os mesmos parâmetros utilizados para analisar seus materiais brutos correspondentes. É por essa razão que já existem muitos produtos sendo comercializados e é preciso considerar urgentemente quais os impactos causados pela produção dos nanomateriais, seu uso e seu descarte e liberação no meio ambiente.

Para além da inovação, a comunidade não científica precisa estar ciente dos possíveis efeitos tóxicos e deletérios decorrentes do uso da Nanotecnologia. É necessário que se conheça não apenas os efeitos benéficos, mas que também haja criticidade para reflexão sobre os possíveis efeitos adversos que a Nanotecnologia pode trazer em diferentes contextos. Afinal, as pesquisas científicas nascem das demandas da sociedade, e nada mais justo, portanto, que a população entenda a Nanociência e todos os impactos das aplicações nanotecnológicas. 



Por que incluir nanotecnologia nas escolas?



Para disseminar o conhecimento sobre Nanotecnologia, as escolas representam o ambiente ideal, já que atuam na formação de cidadãos críticos para participação efetiva na sociedade. Assim, esses cidadãos serão capazes de perceber benefícios e riscos de produtos que consomem no dia a dia e serão qualificados para entender as produções científico-tecnológicas e para tomar decisões coerentes a partir do conhecimento adquirido. Acreditando na formação para o exercício pleno da cidadania, precisamos de uma educação crítica por um futuro sustentável, que pode ser obtida pela alfabetização científica e tecnológica (ACT) não limitada apenas ao ensino científico, mas correlacionada a questões culturais, ambientais, políticas, sociais e econômicas. E, devido ao seu caráter abrangente e promissor, a Nanotecnologia é um ótimo tema para ser trabalhado na alfabetização científica e tecnológica.

Nesse contexto, a ACT dos estudantes pode ser desenvolvida pela abordagem CTSA, que é uma proposta didática para compreensão das inter-relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente, possibilitando discussões e o desenvolvimento de senso crítico acerca dos impactos socioambientais e benefícios da Nanotecnologia. Para além disso, os estudantes serão capazes de entender o funcionamento de equipamentos e demais inovações que estão cada vez mais presentes em seu cotidiano. No que concerne ao mercado de trabalho, também é importante formar indivíduos que possam atuar ativamente em laboratórios de pesquisas ou em empresas da área. 

Vários países já possuem conteúdo programático orientado para abordar nanociência e nanotecnologia no ensino infantil até o ensino médio. No Brasil, apesar de muitas escolas ainda não abraçarem essas temáticas, as diretrizes educacionais estimulam a inserção do ensino de tecnologias e suas inovações. Da mesma forma, a última versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) determina que temas atuais sejam abordados em sala de aula para que os alunos sejam capazes de analisar situações-problema, incluindo a educação científica e tecnológica e suas influências no cotidiano. Considerando que a Nanotecnologia é uma vertente tecno-científica já presente no nosso cotidiano, seu ensino nas escolas está respaldado. Além do mais, a Nanotecnologia representa um tema controverso socio-científico, capaz de favorecer a ACT e contribuir em abordagens CTSA.

Considerando também os documentos normativos do Ministério da Educação, o ensino de Nanotecnologia seria mais apropriado para o ensino médio. Além disso, as possibilidades interdisciplinares são muitas, já que Nanociência e Nanotecnologia estão integradas tanto nas ciências exatas e da natureza quanto nas ciências humanas e sociais. Então, esses conceitos podem ser abordados em todas as disciplinas, considerando a inserção de um tema atual no âmbito do cotidiano da sociedade, tais como em interpretações de texto, textos em inglês, história da nanotecnologia e aspectos econômicos e sociais dessa área. 

Além disso, questões éticas e morais também podem ser exploradas, bem como a importância de ações de responsabilidade social, como exigir transparência nas informações dos produtos que contém nanotecnologia, por exemplo. Na disciplina de biologia podem ser abordados aspectos da nanopoluição e sua possível toxicidade ambiental e para os organismos vivos, além de produtos nanotecnológicos que se valem da associação de nanopartículas e componentes biológicos, tais como nanosensores construídos com proteínas.  

A matemática pode explorar cálculos e a própria escala nanométrica, enquanto a química pode tratar de inúmeros conceitos envolvidos na nanociência, como: a classificação dos elementos na tabela periódica, tipos de ligações químicas, estrutura atômica, equações de oxirredução e relações de estequiometria, grupos funcionais versus função orgânica. Na física, conceitos de física clássica e quântica podem ser analisados: comportamento de átomos e moléculas, fenômeno de aumento da área superficial; conceitos ópticos de reflexão, refração e dispersão da luz e da mudança de cor em nanopartículas de diferentes tamanhos. 

A presença da Nanociência e da Nanotecnologia no ensino também pode contribuir para contornar possíveis barreiras relacionadas à percepção de que esses são temas restritos à laboratórios de pesquisas e distantes da realidade dos alunos. Mas, para que tudo isso ganhe forma na educação, os professores precisam estar preparados e confortáveis em relação aos conceitos pertinentes ao tema. Acreditamos que a compreensão sobre as pesquisas nanotecnológicas seja uma das formas de aproximar o corpo docente de todo o “nano-conhecimento” que vem sendo desenvolvido atualmente. 

Portanto, entendemos que é importante estabelecer uma proximidade da população com a pesquisa científica, para que possa haver entendimento de como são realizados os experimentos que resultam em processos ou em produtos nanotecnológicos. Temos visto atualmente como o negacionismo científico impacta negativamente na vida comunitária, e, nesse sentido, entender o universo científico pode contribuir para tomadas de decisões mais conscientes e que permitam o benefício presente e futuro da população. Ainda, a partir desse conhecimento, os jovens estarão aptos para entrar no meio acadêmico com uma base consolidada e mais capacitados para argumentação crítica. 
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Capítulo 2



O “nano” pode salvar o “macro”:
a nanobiotecnologia a serviço da saúde



Tamara Coelho Cruz [footnoteRef:5] [5:  Graduada em Farmácia pela Universidade Federal de Ouro Preto (2019). Mestranda do programa de pós-graduação em Ciências Biologicas da Universidade Federal de Ouro Preto (NUPEB/UFOP).] 






No ano de 2020, a pandemia da COVID-19 se espalhou em todo o mundo, atingindo números elevados de pessoas infectadas e de óbitos em decorrência da doença. Em Minas Gerais, um fato muito instigante ocorreu em um supermercado, onde mais da metade dos funcionários foi infectada pelo SARS-CoV-2 (vírus causador da COVID-19) no intervalo de apenas uma semana. Nesse local, foi aplicado um método de desinfecção do ambiente: a termonebulização com nanopartículas de prata.  







A termonebulização é uma técnica que utiliza alguns produtos na desinfecção em forma de uma “nuvem de fumaça”, permitindo que o produto aplicado alcance todo o ambiente desejado. No exemplo citado acima, foram utilizadas nanopartículas de prata (AgNPs) como agentes de desinfecção. 

Atualmente, o potencial microbicida do metal prata (Ag) já é bem conhecido, possuindo ação antimicrobiana de amplo espectro contra várias bactérias, fungos e vírus. Diante disso, as nanopartículas de prata atuam como microbicida para superfícies biológicas em curativos para feridas, dispositivos médicos, sprays desodorantes e em tecidos. Muitos estudos já demonstraram a potente ação antiviral das AgNPs contra vírus patogênicos humanos, tais como: vírus sincicial respiratório (RSV), vírus da influenza, norovírus, vírus da hepatite B (HBV) e vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Esses estudos são muito importantes para definir as condições de utilização das nanopartículas de maneira segura e eficiente. Por exemplo, a termonebulização realizada no supermercado só foi possível porque a ação das AgNPs contra o vírus causador da COVID-19 já havia sido cientificamente comprovada. A seguir, será explicado como foi realizada uma dessas pesquisas para investigar a ação antiviral das nanopartículas.

Cientistas da Escola de Medicina da Universidade de Yokohama, localizada no Japão, avaliaram o tamanho e a concentração de nanopartículas de prata necessárias para inibir o SARS-CoV-2. Para isso, eles utilizaram duas diferentes formulações: nanopartículas de prata de diversos tamanhos (AgNPs) e nanopartículas de prata de 10 nanômetros revestidas com polivinilpirrolidona (AgNP-PVP10), um polímero de revestimento que pode trazer benefícios aos efeitos das AgNPs, como por exemplo, aumentar a estabilidade, diminuir a aglomeração e reduzir sua citotoxicidade (toxicidade causada a células). Essa pesquisa foi desenvolvida da seguinte forma: 



· Primeiramente, foram cultivadas em laboratório duas linhagens celulares: células de origem não humana (conhecidas pela sigla VERO, isoladas do epitélio renal de macaco verde africano e consideradas pela OMS como padrão para testes) e células oriundas do epitélio pulmonar (conhecidas pela sigla Calu-3). Os vírus SARS-CoV-2 foram manuseados conforme protocolos de biossegurança para experimentos que usam vírus da classe de risco biológico 3.

· Os vírus SARS-CoV-2 foram analisados quanto à sua capacidade de infectar as células da seguinte forma:        















· Para verificar a viabilidade das células, foi utilizado um ensaio de luminescência que detecta a presença de células vivas baseando-se no nível das moléculas de ATP (adenosina trifosfato, uma molécula que garante a liberação de energia para as células). Dessa forma, foi possível quantificar a morte celular causada tanto pela citotoxicidade das nanopartículas de prata quanto pela infecção viral.

· Para avaliar qual tipo de tratamento com as AgNPs seria mais eficiente, foram realizados três tipos de ensaios, como mostrado na Figura 1.









Figura 1: Ensaio de pré-tratamento dos vírus (A), ensaio de pós-tratamento
celular (B) e ensaio de pré-tratamento celular (C).



Ao longo dos experimentos, os pesquisadores observaram que concentrações acima de 20 ppm (partes por milhão) de nanopartículas eram citotóxicas (nocivas) para as células VERO e para as células do epitélio pulmonar (Calu-3). Dessa forma, eles escolheram utilizar concentrações mais baixas que 20 ppm.

Em seguida, os vírus foram tratados com nanopartículas de prata em diferentes diluições e, em seguida, inoculados nas duas linhagens celulares. A viabilidade das células VERO infectadas foi avaliada após 48 horas para identificar a proporção de células mortas pelo vírus.

Nas células Calu-3 a carga viral foi quantificada por meio da detecção do material genético (RNA) dos vírus e, após 96 horas, foram obtidos os seguintes resultados: nanopartículas de prata de até 15nm e na concentração de até 10 ppm apresentaram atividade antiviral, sem danificar ou prejudicar as células testadas.   

Posteriormente, os cientistas testaram as nanopartículas de prata revestidas com polivinilpirrolidona (AgNP-PVP10) conforme os ensaios mostrados na figura 1: em um pré-tratamento dos vírus, um pós-tratamento das células e um pré-tratamento das células. No pré-tratamento dos vírus, as taxas de morte celular foram baixas e a produção viral foi muito reduzida. Ou seja, esse tratamento se mostrou eficiente: a prata provavelmente apresentou uma ação direta sobre os vírus, resultando em uma menor taxa de infecção das células. 

Quando o tratamento das células ocorreu após a infecção, observou-se a manutenção da viabilidade das células e a redução da carga viral. Por fim, quando as células foram pré-tratadas com as nanopartículas antes da infecção houve uma diminuição considerável da viabilidade celular e um número elevado de cópias de RNA viral foi encontrada, sugerindo que os vírus foram apenas parcialmente afetados e esse tratamento não se mostrou adequado.

Para confirmar o efeito antiviral dependente do tamanho das nanopartículas, o ensaio de pré-tratamento de vírus foi realizado, mostrando que nanopartículas de 10 nm inibiram completamente a infecção por SARS-CoV-2, ao passo que as de 100 nm inibiram apenas parcialmente (Figura 2).





Figura 2: Efeito antiviral dependente do tamanho das nanopartículas de prata.



No ensaio de placa, em que as células foram coradas pelo cristal violeta (esquema mostrado nas páginas 37 e 38), foi possível observar que o tratamento dos vírus com AgNP-PVP10 resultou na inibição viral, mesmo em concentrações elevadas do vírus. Isso sugere que as AgNPs revestidas com o polímero polivinilpirrolidona são muito eficientes para inativar os vírus SARS-CoV-2.

Ao fim desses testes, os pesquisadores concluíram que as AgNPs nas concentrações entre 1 a 10 ppm, e tamanho variando de 2 a 15 nm, foram capazes de inibir o SARS-CoV-2. As AgNPs revestidas com a polivinilpirrolidona se mostraram promissoras, pois esse polímero pode aumentar a estabilidade e reduzir a citotoxicidade dessas nanopartículas sem reduzir a sua atividade antiviral.  

Esses dados exemplificam como as AgNPs podem ser usadas como recurso para o enfrentamento da COVID-19. Sanitizantes e desinfetantes à base de AgNPs também estão sendo usados para desinfecção das mãos e superfícies, respectivamente. No entanto, a prata é um microbicida de amplo espectro e seu uso indiscriminado pode criar um desequilíbrio na microbiota, levando a efeitos indesejáveis. 

Sendo assim, o efeito das AgNPs na vida microbiana, quando liberadas no ambiente, ainda carece de mais estudos e precisamos ser cautelosos com a sua utilização. Protocolos de descarte devem ser desenvolvidos para produtos contendo AgNPs com o intuito de evitar a ocorrência de desequilíbrios indesejáveis no padrão microbiano ambiental quando descartados após o uso. Então, apesar do uso das nanopartículas de prata através do método de termonebulização parecer ser promissor no combate ao SARS-CoV-2, os efeitos da prata em sua forma nanométrica ainda não são conhecidos.



Esse texto é uma transposição didática do artigo:



JEREMIAH, S. S. et al. Potent antiviral effect of silver nanoparticles on SARS-CoV-2. Biochemical and biophysical research communications, v. 533, n. 1, p. 195-200, 2020.  
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Capítulo 3



Bagaço de cana-de-açúcar nanomodificado é
capaz de remover cobre de águas contaminadas



Isabela Morato de Souza [footnoteRef:6] [6:  Graduanda em Biotecnologia pela Universidade Federal de Alfenas. Mestre e doutoranda em Biotecnologia Industrial pela Universidade Federal de Ouro Preto.] 






O bagaço de cana-de-açúcar é um dos principais subprodutos da agroindústria brasileira, uma vez que o nosso país é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Usualmente, as indústrias sucroalcooleiras utilizam essa biomassa para produção energética através da sua combustão e, ainda assim, uma considerável quantidade de bagaço é acumulada. Dessa maneira, encontrar aplicações viáveis para o bagaço de cana-de-açúcar é importante tanto para a economia como para o meio ambiente.

O bagaço é constituído por celulose, hemicelulose e lignina, formando uma estrutura polimérica que apresenta grupos funcionais com grande potencial para reter contaminantes em água. Grupo funcional é um grupo de átomos que identifica determinada função orgânica; o grupo funcional carboxila (-COOH), por exemplo, está presente em ácidos carboxílicos. Alguns estudos já confirmaram a eficiência dessa biomassa (bagaço) na adsorção de hidrocarbonetos derivados do petróleo, corantes orgânicos e íons metálicos; sendo a adsorção um processo pelo qual espécies químicas são aderidas na superfície sólida do adsorvente.

Pensando nisso, um grupo de pesquisadores brasileiros, da Universidade Federal de São Carlos, desenvolveu um bagaço de cana-de-açúcar nanomodificado para remoção de cobre de águas contaminadas por esse íon metálico. Tal metodologia foi desenvolvida adicionando à estrutura do bagaço nanopartículas ferromagnéticas que serviram como ímãs para retenção do cobre. 

O cobre, além de ser utilizado por indústrias, é também aplicado no tratamento convencional de águas para controlar a proliferação de cianobactérias. Em pequenas quantidades, é um elemento básico no organismo de seres vivos, porém, em altas concentrações, pode causar doenças gastrointestinais, náusea, vômito e diarréia. Sendo assim, a remoção do cobre de águas utilizando um biossorvente (bagaço de cana-de-açúcar nanomodificado) é uma proposta sustentável que contribui com o meio ambiente e também com a saúde humana e animal.  

Para que os cientistas obtivessem o material nanomodificado, o bagaço de cana-de-açúcar passou primeiramente por um pré-tratamento químico utilizando ácido nítrico. Tal procedimento foi realizado com o objetivo de modificar a estrutura da biomassa e torná-la mais propícia para a adsorção do cobre. Posteriormente, nanopartículas ferromagnéticas de óxido de ferro (Fe3O4) foram sintetizadas e aderidas ao bagaço. Como forma de controle, as nanopartículas foram aderidas também ao bagaço in natura, ou seja, em sua forma natural sem o tratamento químico. A figura 1 apresenta um esquema de como a preparação do nanocompósito ocorreu.





Figura 1: Esquema de como o bagaço de cana-de-açúcar (BCA) foi preparado
para ser utilizado como biossorvente (nanocompósito).



Após sintetizado, o nanocompósito passou por alguns processos de caracterização de sua estrutura química e morfológica e, então, foi exposto ao cobre para avaliar a capacidade de adsorção do biossorvente obtido. E o resultado foi positivo! A biomassa nanomodificada conseguiu adsorver o cobre e, além disso, o bagaço quimicamente tratado apresentou maior adsorção em relação ao bagaço in natura, indicando que valeu a pena o material passar previamente por esse processo antes das nanopartículas serem aderidas (Figura 2).  





Figura 2: Gráfico da adsorção de cobre pelo bagaço de cana-de-açúcar in natura  + nanopartícula, e pelo bagaço de cana-de-açúcar quimicamente modificado + nanopartícula. Esse experimento utilizou uma solução de 10 mg/L de cobre, em pH 6,2 e 1 g de biomassa.



Os pesquisadores ressaltam que, além do cobre, outros poluentes podem ser adsorvidos pela biomassa nanomodificada e indicam que novos estudos serão realizados. Sendo assim, abre-se o leque de possibilidades do uso desse material no tratamento de água e efluentes. Dessa maneira, tendo em vista a escassez atual dos recursos de água doce disponíveis no mundo, encontrar maneiras sustentáveis de tratá-la é sempre de suma importância; o que concretiza a relevância e grande potencial do estudo realizado por esses pesquisadores brasileiros.



Esse texto é uma transposição didática do artigo:



CARVALHO, J. et al. Nanomodified sugarcane bagasse biosorbent: synthesis, characterization, and application for Cu(II) removal from aqueous medium. Environmental Science and Pollution Research, v. 28, p. 24744–24755, 2020.



Outras referências consultadas:



INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA. Cana-de-açúcar: produção e processamento em 2019. Análises e Indicações do Agronegócio, v.15, n.3, março, 2020.
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Capítulo 4



O potencial das nanopartículas no tempo
de prateleira dos camarões congelados



Laís Cristina dos Santos Barbosa [footnoteRef:7] [7:  Graduada em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Ouro Preto (2020). Mestranda em Biotecnologia Industrial na Universidade Federal de Ouro Preto.] 






O camarão é um tipo de crustáceo que vive em ambientes aquáticos e é comumente utilizado na culinária, se destacando no acarajé, paella, temaki e em uma infinidade de pratos ao redor do mundo. No entanto, por ser um alimento com alto teor de água, o camarão é suscetível a deterioração rápida causada pela atividade microbiológica, oxidação e reações enzimáticas. 

Para melhorar as condições de comercialização do camarão, pesquisadores do Egito e da Arábia Saudita mostraram como um revestimento comestível, feito a partir de nanopartículas de quitosana e extrato de cravo da índia, pode ser utilizado na preservação de camarões congelados. O revestimento comestível nada mais é que uma fina camada, formada por materiais diversos, que é disposto na superfície do alimento, com o propósito de proteger e aumentar o tempo de prateleira de um determinado produto. 

Os pesquisadores escolheram a quitosana, um tipo de polissacarídeo obtido do exoesqueleto de crustáceos, porque nanopartículas de quitosana já são descritas na literatura por apresentar resultados promissores na inibição de patógenos, pela sua capacidade antioxidante e ação antibacteriana. Além disso, é um produto viável ecologicamente e possui propriedades físico-químicas, biológicas e estruturais que as tornam adequadas para a fabricação de revestimentos.

Por outro lado, o cravo é um tipo de especiaria comumente utilizada no mundo, possui um sabor característico e se destaca no setor alimentício devido às suas propriedades antifúngicas, antioxidantes, antibacterianas e inseticidas na preservação dos alimentos. Em algumas pesquisas científicas, o extrato de cravo já foi sugerido para a preservação natural de produtos pesqueiros, por ser capaz de impedir o crescimento de microrganismos patogênicos comuns nesses produtos, tais como as bactérias Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella sp., dentre outras.

Então, os pesquisadores primeiramente extraíram a quitosana e o extrato de cravo da índia para a fabricação das nanopartículas. A quitosana foi extraída a partir de resíduos de cascas de camarão branco e o extrato de cravo foi obtido a partir de botões de cravo. As nanopartículas de quitosana foram sintetizadas com e sem extrato de cravo e suas características (como forma, tamanho, carga e distribuição) foram analisadas por meio de equipamentos e testes específicos.  

Para analisar a atividade antimicrobiana, os cientistas avaliaram a presença ou a ausência de zonas de inibição em teste de difusão em disco (Figura 1). Brevemente, as nanopartículas de quitosana, o extrato de cravo e as nanopartículas de quitosana com extrato de cravo foram dispostas em discos de papel estéreis em placas de ágar previamente inoculadas com um dos três microrganismos patogênicos mais comuns em alimentos (Escherichia coli, Salmonella typhimurium e Staphylococcus aureus). 

Essas placas foram incubadas a 37°C de 18 a 24 horas e o diâmetro das zonas de inibição foram medidos por meio de um paquímetro de precisão, sendo que, quanto maior a zona de inibição, maior a atividade antimicrobiana da solução utilizada. Além disso, para analisar a atividade antimicrobiana da solução de nanopartículas de quitosana com extrato de cravo, a aparência externa e o formato das células da Salmonella typhimurium foram analisadas. Para isso, as bactérias foram incubadas a 37°C e cultivadas por 30 minutos, 5 e 10 horas na presença ou ausência dessa solução. A seguir, as amostras forma analisadas em um microscópio eletrônico de varredura que produz imagens de alta resolução da superfície da amostra.

O revestimento comestível foi preparado a partir de uma solução com nanopartículas de quitosana dissolvida em água deionizada (água cujos sais minerais foram removidos), sob agitação e aquecimento, com incorporação de glicerol e extrato de cravo. Os camarões previamente selecionados ficaram imersos na solução de revestimento por cerca de trinta minutos a 4°C e, em seguida, foram drenados. No desenho experimental, os camarões foram divididos em 5 grupos:



- Grupo controle, que não recebeu revestimento;

- Grupo de revestimento com nanopartículas de quitosana; 

- Grupos de revestimento com nanopartículas de quitosana e extrato de cravo a 0,5%, 1,0 % e 1,5%. 





Figura 1: Teste de difusão de disco, em que é avaliada a atividade antibacteriana da solução impregnada
em um disco de papel. Ao difundir-se na placa, a solução apresentará ação anti-microbiana se formar
um halo ao redor do disco, ou uma zona de inibição, em que não é observado crescimento das bactérias.



Em seguida, foram feitas análises microbiológicas com os camarões, para avaliar o crescimento de colônias bacterianas, e, em caso positivo, contá-las. Também foram avaliados atributos sensoriais (aparência, odor, cor e textura) por treze pessoas treinadas para analisar frutos do mar, as quais atribuíram uma escala de pontuação variando de 1 (extremamente ruim) a 9 (extremamente bom).

As nanopartículas de quitosana e as nanopartículas de quitosana com extrato de cravo foram sintetizadas com diâmetro médio de 159,4 nm a 165,0 nm, e tamanho variando de 142,3 nm a 179,1 nm, além de possuírem carga positiva. É interessante destacar que essas características são muito importantes para a nanosuspensão dessas nanopartículas no filme. 

Ao comparar a atividade antimicrobiana pela da observação dos diâmetros das zonas de inibição das soluções com nanopartículas de quitosana, extrato de cravo puro e partículas de quitosana com extrato de cravo, foi possível observar que todas as três apresentaram atividade antimicrobiana contra as bactérias testadas. No entanto, as partículas de quitosana com extrato de cravo apresentaram os melhores resultados (maiores diâmetros das zonas de inibição). 

Por outro lado, a análise morfológica das bactérias S. typhimurium, expostas ao tratamento com nanopartículas de quitosana com extrato de cravo, por microscopia eletrônica mostraram que, após 10 horas de exposição, as bactérias sofreram drásticas alterações na sua parede celular. Ou seja, as nanopartículas possivelmente interagiram com essas estruturas e provocaram a sua lise e a exposição do seu material genético. 

Dessa forma, os pesquisadores observaram atividade antibacteriana das nanopartículas de quitosana com extrato de cravo em ambos os testes realizados. Isso ocorre devido à associação dos dois compostos, ou seja, as nanopartículas de quitosana, com carga positiva, e o extrato de cravo, com compostos bioativos, realizam juntos uma ação antibacteriana mais eficiente do que a ação específica de cada composto.

Ao analisar a influência do revestimento na qualidade dos camarões armazenados em refrigeração a 4°C por 10 dias, os resultados mostraram que todos os grupos de camarões revestidos apresentaram uma diminuição na contaminação por bactérias. O único grupo que exibiu contaminação foi o grupo controle, que não possuía nenhum tipo de revestimento. Outra observação importante foi que os grupos que possuíam revestimento com partículas de quitosana e extrato de cravo em maior proporção (1,0% e 1,5%) apresentaram menores níveis de contaminação.  

Em relação aos atributos sensoriais de camarões com revestimento armazenados por 7 dias, a amostra controle (sem revestimento) tornou-se inconsumível, de acordo com a avaliação. Por outro lado, as amostras com revestimento não se tornaram impróprias para o consumo. Os melhores resultados na preservação dos aspectos sensoriais de aparência, odor e cor foram observados na amostra de revestimento com nanopartículas de extrato de cravo a 1%, enquanto o aspecto de textura se mostrou melhor na amostra com revestimento na concentração de 1,5%.  

Sendo assim, os pesquisadores concluíram que a manutenção dos atributos sensoriais dos camarões está diretamente relacionada com a carga de contaminação microbiológica, e que o revestimento com nanopartículas reduziu e retardou a deterioração do camarões.

Portanto, o uso de nanopartículas para o revestimento de alimentos pode ser uma tecnologia vantajosa no reaproveitamento, na conservação e no enriquecimento dos alimentos. Além disso, mais pesquisas são necessárias para expandir sua utilização em outros setores, como na comercialização e distribuição de produtos in-natura, um dos mais atingidos pela deterioração e descarte de alimentos. 





Esse texto é uma transposição didática do artigo:
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Capítulo 5



Nanotecnologia na indústria alimentícia:
inteligência não só na embalagem



Marília Bueno da Silva Menegatto [footnoteRef:8] [8:  Graduada em Biotecnologia pela Universidade Federal de Alfenas (2016), com Mestrado em Biotecnologia Industrial (2019) pela Universidade Federal de Ouro Preto. Doutoranda em Bioquímica e Biologia Molecular pela Universidade Federal de Ouro Preto.] 






Neste capítulo vamos falar sobre um setor que vem ganhando destaque com o uso da Nanotecnologia e dos nanomateriais, a indústria alimentícia! Atualmente, os consumidores exigem cada vez mais produtos saudáveis, sem conservantes, sem contaminantes e com longa vida útil. Entretanto, bilhões de reais em produtos alimentícios são desperdiçados por causa de comida estragada! É nesse ponto que mais uma vez a Nanotecnologia faz-se presente e eficiente. Suas aplicações e usos no setor alimentício vão desde o plantio (por exemplo, com o uso de nanopesticidas e nanofertilizantes) até a entrega do produto final, ou seja, podem estar presentes em toda a cadeia de produção. 

Recentemente, pesquisas vêm sendo desenvolvidas na produção de embalagens com nanosensores que detectam a presença de gases no produto (indicando que estaria estragado) e, automaticamente, mudam de cor, mostrando ao consumidor que aquele alimento não estaria apropriado para o consumo. Nesse contexto, o uso de nanomateriais em embalagens já é uma realidade: são as chamadas embalagens inteligentes. Mas como assim? Existem embalagens com nanopartículas de prata adicionadas ao plástico que eliminam ou diminuem a presença de bactérias nesses alimentos, que poderiam estragá-los e/ou trazer malefícios à saúde. 

Pensando nisso, em 2018, um grupo de pesquisadores da Universidade Islâmica de Azad, no Irã, publicou um estudo em que avaliaram o efeito contra bactérias de um filme plástico contendo nanopartículas de prata e de dióxido de titânio, utilizado para embalar amostras de frango. Atualmente, já é conhecida a atividade antimicrobiana de algumas nanopartículas (o caso das nanopartículas de prata e também de dióxido de titânio). Esses pesquisadores resolveram “unir” ambas nanopartículas e avaliar o efeito na embalagem do frango armazenado à baixa temperatura em freezers. 

Primeiramente, os pesquisadores produziram dois tipos de nanocompósitos (nanomaterial adicionado a um outro composto qualquer) utilizando o polietileno de baixa densidade (o material plástico que conhecemos): um deles foi acrescido de nanopartículas de prata e de dióxido de titânio, e o outro foi acrescido de nanopartículas de argila e de dióxido de titânio, como ilustrado no esquema da figura 1. Esses nanocompósitos foram produzidos por meio da metodologia de mistura por fusão, na qual são utilizadas altas temperaturas (de 120 a 170°C) no momento da síntese. 





Figura 1: Síntese dos nanocompósitos a partir do polietileno e nanopartículas
de prata (AgNPs), dióxido de titânio (TiO2) e argila.



Em seguida, os nanocompósitos foram testados quanto a sua habilidade de inibir o crescimento das bactérias Escherichia coli e Staphyloccocus aureus (bactérias normalmente encontradas em alimentos contaminados), por meio da metodologia de halo de inibição utilizando placa de petri (representada na figura 2). Caso o nanocompósito apresentasse um disco transparente ao seu redor, significaria que era capaz de inibir o crescimento da bactéria testada. A figura 2 ilustra o halo de inibição ao redor de cada nanocompósito avaliado. Como é possível observar, o nanocompósito contendo 5% de nanopartícula de prata e 5% de nanopartícula de dióxido de titânio apresentou maior halo de inibição, e, consequentemente, apresentou maior atividade antibactericida. Em relação ao nanocompósito com nanopartículas de argila, este não inibiu o crescimento das bactérias E. coli e S. aureus, ou seja, não possui efeito antibacteriano. 





Figura 2: Ensaio de inibição do crescimento bacteriano (E.coli e S.aureus) dos nanocompósitos testados.



Sabendo disso, os pesquisadores produziram um filme plástico com 5% de nanopartícula de prata e 5% de nanopartícula de dióxido de titânio, que seria utilizado para embalar as amostras de frango. Como mostrado na figura 3, amostras do peito e da coxa de frango foram embebidas na solução bacteriana (seja para E.coli ou para S.aureus) por dois minutos (1) e, em seguida, as amostras de frango foram embaladas com o filme contendo as nanopartículas (2). Posteriormente, as amostras foram congeladas e após um, três e cinco dias, os pesquisadores contaram a quantidade de bactérias que estariam ali presentes. Para comparar e determinar a eficiência das embalagens, o mesmo procedimento foi feito com uma amostra controle; entretanto, nessa amostra, o frango não era embebido na solução bacteriana.





Figura 3: Esquema representativo da técnica utilizada na avaliação do efeito da embalagem de filme plástico, contendo 5% de nanopartículas de prata e 5% de nanopartículas de dióxido de titânio, na inibição do crescimento de Escherichia coli e Staphylococcos aureus em amostras de frango.



Ao final dos cinco dias, os pesquisadores observaram que o filme plástico conseguiu diminuir o número de bactérias que haviam crescido no frango. E ainda, concluíram que a embalagem com nanopartículas diminuiu um maior número de S. aureus que de bactérias E. coli. Ou seja, a pesquisa mostra que o uso de embalagens com nanomateriais apresenta resultados importantes e significativos contra o crescimento de bactérias que poderiam comprometer a vida útil desses alimentos. Sendo assim, traz novas perspectivas e possibilidades de embalagens inteligentes que irão garantir um produto mais saudável e com maior tempo de prateleira.

Não podemos nos esquecer que a toxicidade das nanopartículas nas embalagens de alimentos deve ser estudada e avaliada. Devemos ter a certeza (através das pesquisas científicas) que esses nanomateriais não serão tóxicos para consumo e prejudiciais à saúde humana. Por isso, é muito importante o investimento do governo no que diz respeito à educação e pesquisa.

Para evoluirmos no campo da Nanotecnologia, resultando na geração de produtos inteligentes e inovadores, muita pesquisa deve ser feita para garantir os benefícios e a segurança do produto final. Mas uma coisa é fato: já sabemos das infinitas possibilidades que “a ciência das pequenas coisas” pode nos oferecer. O futuro é agora! 
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Nanotecnologia e o mercado da estética 



Sayonara Quaresma Alves Campos [footnoteRef:9] [9:  Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado de Minas Gerais (2019). Mestranda em Biotecnologia pela Universidade Federal de Ouro Preto.] 






Atualmente, o mercado da beleza tem crescido significativamente no Brasil, colocando o país como quarto maior mercado mundial de produtos cosméticos. Nesse contexto, os cosméticos representam um dos produtos mais lucrativos e seu consumo abrange pessoas de todas as idades, etnias e orientações sexuais. Por ser um mercado promissor, a área da cosmética tem atraído o interesse dos fabricantes de cosmecêuticos, ou seja, produtos que representam uma junção de cosméticos com ativos farmacêuticos com o intuito de promover um tratamento mais eficaz de rugas, danos aos cabelos, manchas e ressecamento da pele, entre outros. 







Com os constantes avanços da ciência, novas tecnologias vêm sendo atribuídas a esse mercado. A Nanotecnologia, por exemplo, vem sendo associada aos cosmecêuticos com o intuito de aumentar a eficácia de seus tratamentos. Diante desse cenário, cientistas da Universidade Bharati Vidyapeeth, na Índia, escreveram uma revisão bibliográfica sobre o assunto, ou seja, fizeram uma análise de vários trabalhos científicos já produzidos, e discutiram a importância de diretrizes para regularizar o uso das nanopartículas na produção de cosméticos e cosmecêuticos. Além disso, esses pesquisadores abordam conceitos sobre o assunto e informações a respeito das permissões adotadas em alguns países para a produção desses produtos. A seguir, será descrito um pouco desse cenário mostrado pelos cientistas indianos.  







A princípio, os cosmecêuticos contendo nanopartículas foram denominados como “nanocosméticos” por Christian Dior em 1986, mas os benefícios das nanopartículas nesses produtos só receberam atenção quando a empresa L'Oréal utilizou os nanocosméticos em 2005. Atualmente, a eficácia das nanopartículas em produtos cosméticos tem provocado efeitos satisfatórios e essa tecnologia vem sendo utilizada por marcas como Dior, Lancome, Chanel, Microfluídica, L'Oréal, entre outras. Essas empresas têm fabricado produtos com a finalidade de promover efeitos anti-rugas, na remoção de manchas, na prevenção do envelhecimento e em promover o tratamento de cabelos danificados. No entanto, apesar dos nanocosméticos serem produtos em ascensão, ainda é necessário estabelecer regulamentos e diretrizes para produtos baseados em Nanotecnologia, avaliando sua eficácia, segurança e toxicidade, a fim de garantir maior segurança para os consumidores. 

De maneira geral, as nanopartículas vêm sendo muito utilizadas nas áreas da cosmética e cosmecêutica devido sua melhor absorção pela pele. A pele é considerada o maior órgão do corpo humano, tendo como principais camadas a derme, a epiderme e a hipoderme, e como principais funções a proteção, a regulação da temperatura corporal e, por possuir terminações nervosas, a função sensorial. A camada externa da pele é denominada estrato córneo, que funciona como uma via de entrega dos agentes terapêuticos, tais como os cosmecêuticos. O uso das nanopartículas permite que os componentes terapêuticos penetrem a camada do estrato córneo e cheguem a regiões mais internas da pele, promovendo um tratamento mais intenso e eficaz. Ao contrário dos nanocosméticos, os cosméticos convencionais atingem apenas a camada mais superficial da pele. 

Assim, as nanopartículas proporcionam uma entrega mais direcionada e específica para diferentes tipos de tratamentos. Algumas das nanopartículas usadas para a produção de nanocosméticos são: lipossomas, nanopartículas de lipídios sólidos, niossomas, nanoemulsões, transferossomos, nanocápsulas, nanopartículas de ouro, fulerenos, dendrímeros e cubossomos. Essas nanopartículas carregam princípios ativos, fármacos, ou demais componentes, associados à sua superfície ou encapsulados em seu interior. Uma vez absorvidas pela pele, essas nanopartículas chegam até as células-alvo de interesse e liberam os compostos a elas associados, promovendo o tratamento.

Apesar dos efeitos benéficos das nanopartículas, essa área ainda é nova e não se sabe ao certo quais são todos os efeitos e quais os níveis de toxicidade dos produtos que as contém, por isso, são muitos os desafios para sua regulamentação. Alguns países já regulamentam o uso de nanomateriais em cosméticos; por exemplo, nos Estados Unidos (EUA) esse material é regulado pela FDA (Food and Drug Administration). A FDA é uma agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos que regulamenta produtos como comida, drogas, dispositivos médicos, produtos emissores de radiação, vacinas, produtos animais e veterinários, cosméticos e produtos de tabaco. Em 2006, a FDA criou um grupo específico para regulamentar os produtos baseados em nanopartículas a fim de impulsionar o desenvolvimento de nanomateriais seguros e eficazes nos setores cosméticos e farmacêuticos. Em 2014, a FDA também criou duas diretrizes que regulamentam a segurança dos nanocosméticos: a primeira delas trata sobre os efeitos relacionados às dimensões das nanopartículas nos nanocosméticos, enquanto a segunda aborda a segurança dos nanomateriais nesses produtos. Nesse contexto, foi determinado que as empresas não são obrigadas a descrever no rótulo do produto os nanomateriais usados na formulação. 

Além dos EUA, a regulamentação sobre esse tipo de produtos também já é feita na União Europeia (UE), onde as diretrizes definem e categorizam os nanomateriais com dimensões entre 1 a 100 nm como insolúveis ou bio-persistentes. Além disso, é obrigatório que todos os nanomateriais presentes na formulação dos produtos sejam identificados com a palavra “nano”. É exigido também que as informações relacionadas a segurança, toxicidade e efeitos indesejáveis sejam informados seis meses antes dos produtos serem lançados no mercado. Infelizmente, diretrizes regulatórias como essas ainda não existem no Brasil, sendo que os produtos contendo nanopartículas são comercializados apenas seguindo as leis comuns aplicadas a outros tipos de produtos. 

Na área da cosmética, os nanomateriais já estão presentes em diversos produtos. Como exemplo, podemos destacar os protetores solares que possuem nanopartículas para conferir uma aparência menos oleosa e para impedir o aparecimento de uma camada esbranquiçada, comumente formada após aplicação dos filtros solares tradicionais. As nanopartículas mais comuns em protetores solares são nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2), nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) e nanopartículas de ácido p-amino benzóico. As nanopartículas também vêm sendo amplamente utilizadas em cremes hidratantes. Nesses produtos, a finalidade é evitar que a água presente no estrato córneo evapore com facilidade (como acontece naturalmente, provocando o ressecamento). Nos cremes hidratantes, as nanopartículas lipídicas sólidas, os lipossomas e as nanoemulsões são utilizadas com mais frequência, pois são nanopartículas que formam uma camada umectante, evitando a evaporação da água presente na pele humana.







Apesar dos avanços da Nanotecnologia nas áreas farmacêutica e cosmética, os principais limitantes ainda são os fatores de risco associados ao uso desses produtos pela população. Geralmente, os riscos estão relacionados ao tamanho das nanopartículas, que torna sua superfície altamente ativa. Esse critério pode influenciar na capacidade de penetração das nanopartículas, podendo provocar reações adversas no indivíduo que utiliza o nanocosmético. Os autores da revisão bibliográfica exemplificaram que, para as nanopartículas de dióxido de titânio e óxido de zinco (TiO2 e ZnO, 30-150 nm) utilizadas na produção dos protetores solares, a quantidade permitida é de 25%. De acordo com alguns estudos científicos realizados, ambas nanopartículas atingem apenas a camada do estrato córneo da pele quando nessa concentração; ou seja, não apresentam riscos de serem absorvidas de maneira mais profunda pela pele e provocar algum tipo de dano ao organismo.

Outros estudos científicos, realizados com nanopartículas de ouro, demonstraram que sua toxicidade era insignificante, desde que elas possuíssem tamanho maior que 10 nanômetros. Isso é devido à fácil penetração das nanopartículas menores que 10 nm em camadas mais internas da pele e em membranas nucleares, podendo provocar genotoxicidade (alterações no material genético) no indivíduo. De toda forma, muitos testes são realizados para comprovar essa capacidade de penetração de nanopartículas de diversos tamanhos, a fim de garantir maior segurança no uso de produtos contendo esses nanomateriais.  

Em suma, a união da Nanotecnologia aos cosméticos vem revolucionando os tratamentos estéticos. Porém, por se tratar de uma tecnologia relativamente nova, existem poucas informações a respeito da toxicidade e dos efeitos dos nanomateriais na saúde humana. Com o intuito de garantir maior segurança aos consumidores, diversos países têm criado suas próprias diretrizes para normatizar o uso da Nanotecnologia. Nesse contexto, é necessário que as diretrizes regulatórias sejam rígidas e que novos estudos científicos avaliem os produtos contendo nanopartículas, para que seu uso seja feito de forma realmente segura tanto para o organismo humano quanto para o meio ambiente.   
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DHAPTE-PAWAR, V. et al. Nanocosmeceuticals: facets and aspects. Future Science, v. 6, n. 10, eISSN 2056-5623, 2020.

Sayonara Quaresma Alves Campos  |  2
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Nanopartículas de prata em produtos veterinários



Júlia De Matos Fonseca [footnoteRef:10] [10:  Graduanda em Ciências Biológicas (Licenciatura), pela Universidade Federal de Ouro Preto.] 






Devido aos seus efeitos antimicrobianos, as nanopartículas de prata (AgNPs) vêm sendo incorporadas a diversos produtos que utilizamos em nosso cotidiano, incluindo produtos veterinários. Em particular, esse é um mercado que está em constante crescimento e já acolheu a Nanotecnologia. Antibióticos nano-encapsulados e métodos de diagnósticos que utilizam nanopartículas, por exemplo, já são utilizados regularmente na medicina veterinária. Além disso, AgNPs são utilizadas em roupas e camas de tecido para cães e gatos, em brinquedos e mordedores, em perfumes e xampus, em protetores solares para a pele dos animais e em demais produtos que visam melhorar a qualidade de vida dos bichinhos.

A presença desses produtos nesse mercado se deve às pesquisas científicas que permitiram a formulação de seus componentes e a realização de testes de segurança e eficácia. Por exemplo, entre as diversas aplicações veterinárias, existe uma atenção especial às medicações tópicas para prevenção ou tratamento de infecções dermatológicas nos animais de estimação, que podem conter microrganismos patogênicos também para os seres humanos. Pensando nessas questões, pesquisadores da Índia desenvolveram um estudo para analisar a eficiência de nanopartículas de prata biogênicas (AgNPs) associadas a óleos vegetais (extraídos de plantas medicinais) para fabricação de sabonete, xampu e pomada para animais, visando combater infecções de pele. Nanopartículas biogênicas são aquelas produzidas pela síntese verde, ou seja, é uma metodologia que utiliza extratos vegetais, ou até mesmo um “caldo” de fungos e bactérias, ao invés de utilizar reagentes químicos. Portanto, representa um método ecologicamente sustentável e menos agressivo para o meio ambiente. Devido à essas vantagens, a síntese verde vem sendo priorizada pelas indústrias da Nanotecnologia. 

A partir das folhas da planta Azadirachta indica, popularmente conhecida no Brasil como “amargosa”, os pesquisadores realizaram a síntese das nanopartículas de prata. Após a coleta, as folhas foram lavadas com álcool 70% por dez minutos e, posteriormente, com água esterilizada (livre de microrganismos). Em seguida, foram finamente cortadas, fervidas e filtradas para a produção do extrato da planta. Então, esse extrato foi misturado com o reagente químico nitrato de prata para formação das nanopartículas (AgNPs), com tamanho aproximado de 63 nm. 

Já os óleos vegetais foram retirados de folhas das seguintes plantas medicinais: 



- Cymbopogon citratus (capim limão ou capim-cidreira),

- Cymbopogon martinii (palmarosa ou gerânio da Índia),

- Eucalyptus globulus (eucalipto comum), 

- A. indica (“amargosa”) e 

- Ocimum sanctum (“manjericão santo”). 



Para extrair os óleos, as partes secas e aéreas dessas plantas foram hidrodestiladas, ou seja, passaram por um procedimento laboratorial em que o material a ser extraído entra em contato com água quente por um período de cinco horas.

Em seguida, as AgNPs foram combinadas com uma mistura dos óleos vegetais extraídos dessas cinco plantas, formando uma emulsão, a qual foi utilizada para a preparação do sabonete, do xampu e da pomada (Figura 1). Houve acréscimo de perfumes e aditivos no sabonete e de cor e perfume no xampu. Após um período de secagem de 24 horas, o sabão já endurecido foi analisado quanto à textura, cor, espuma e poder de limpeza - em comparação com um sabonete comercial - apresentando resultados satisfatórios.





Figura 1: Ilustração esquemática do desenvolvimento de xampu, sabonete e pomada
contendo nanopartículas de prata e óleos vegetais, para utilização em animais.



Além disso, os três produtos fabricados foram analisados quanto ao seu efeito antibacteriano e antifúngico. Para esse experimento, cada produto foi embebido em discos de papel, que foram colocados em placas de Petri contendo esses microrganismos. Caso apresentassem efeito inibitório no crescimento das bactérias e dos fungos, uma zona de inibição era observada (Figura 2). 





Figura 2: Ilustração esquemática da avaliação do efeito antimicrobiano dos produtos fabricados: xampu, sabonete e pomada contendo nanopartículas de prata e óleos vegetais. Em cada placa de Petri, separadamente, foram cultivadas as bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli, além dos fungos Aspergillus niger e Aspergillus fumigatus, quatro importantes microrganismos que causam infecções na pele de animais. As placas foram preparadas para semear os microrganismos e, posteriormente, as diferentes formulações fabricadas embebidas em discos de papel. Como pode ser visto pelo aumento no tamanho da zona de inibição, os resultados mostraram que a combinação das AgNPs com a mistura de óleos vegetais apresentou uma maior atividade antimicrobiana em comparação às AgNPs ou à mistura de óleos utilizados de forma isolada.



Os resultados mostraram que os produtos fabricados com a combinação dos óleos vegetais e das nanopartículas apresentaram maior atividade antibacteriana e antifúngica do que a observada para os óleos e as AgNPs utilizadas isoladamente. Ou seja, o xampu, o sabonete e a pomada fabricados com a combinação de óleos e nanopartículas mostraram resultados muito promissores para o controle de patógenos presentes na pele de animais.

Também foram realizados testes para avaliar a eficácia da pomada na cicatrização de feridas utilizando como modelo animal um coelho com lesões cutâneas. A pomada formulada foi aplicada nos animais durante 15 dias após o ferimento, uma vez ao dia. Alguns animais foram tratados com uma pomada padrão contendo estreptomicina, que foi utilizada como controle positivo. Além disso, um grupo controle foi formado por coelhos que não receberam nenhum medicamento. O processo de cicatrização das feridas foi observado ao longo do tratamento.

Os resultados mostraram que a pomada com AgNPs e óleos vegetais foi eficaz na redução da ferida e também eficiente na promoção de uma boa cicatrização, em comparação com a pomada contendo estreptomicina (Tabela 1). Foi observado uma diminuição geral da área da ferida com a aplicação das pomadas. Ou seja, houve o “fechamento” da ferida que aumentou com o passar do tratamento, indicando um bom processo de cicatrização.



		Formulação testada

		4° dia

		8º dia

		12º dia

		16º dia



		1- Controle (ferida sem tratamento)

		21,9

		36,62

		36,62

		36,62



		2- Pomada padrão (Estreptomicina)

		37,1

		60,3

		60,1

		60,1



		3- Pomada teste (AgNPs+óleos vegetais)

		47,1

		61,8

		67,7

		86,7





Tabela 1: Efeito de pomadas na contração de feridas em animais. 1) ferida sem tratamento, 2)
após tratamento com uma pomada padrão (estreptomicina), e 3) após o tratamento com a
pomada formulada pelos pesquisadores. Os números na tabela representam a porcentagem da
contração da ferida observada no 4º, 8º, 12º e 16º dias após o ferimento.



Os dados sugerem que as nanopartículas de prata biogênicas, por apresentarem ação antimicrobiana, potencializam a atividade dos óleos vegetais no combate às infecções causadas por fungos e bactérias presentes na pele dos animais. Ademais, a síntese verde é uma metodologia interessante para utilização em larga escala pelas indústrias, já que se trata de um método mais simples que os convencionais e mais ecológico para a fabricação de produtos seguros, tecnológicos e versáteis. 

Esses produtos também oferecem solução ao problema da resistência aos medicamentos comumente empregados no tratamento das infecções de pele em animais. Isso é muito importante, pois já existem muitas bactérias resistentes à antibióticos e fungos resistentes a drogas antifúngicas. Portanto, o uso de antimicrobianos vegetais combinados com nanopartículas de prata representa uma alternativa promissora para o tratamento, ou até mesmo para prevenção, de infecções dermatológicas. 

Atualmente, as AgNPs são consideradas seguras por não apresentarem toxicidade para as células humanas e animais, apresentando, por outro lado, uma alta atividade antimicrobiana. Entretanto, novas pesquisas precisam ser realizadas para comprovar que essas nanopartículas não exercem nenhum efeito danoso à microbiota intestinal e até mesmo ambiental. Assim, é sempre importante saber discutir criticamente os possíveis efeitos das inovações nanotecnológicas. De toda forma, podemos concluir que as nanopartículas oferecem soluções tecnológicas para várias demandas da sociedade.



Esse texto é uma transposição didática do artigo:



BANSOD, S. et al. Development of shampoo, soap and ointment formulated by green synthesised silver nanoparticles functionalised with antimicrobial plants oils in veterinary dermatology: treatment and prevention strategies. IET Nanobiotechnology, v. 9, p. 165-171, 2015.
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Capítulo 8



Nanomedicina: perspectivas



Leonardo Brandão Barreto [footnoteRef:11] [11:  Graduação em Medicina pela Fundação Técnico-Educacional Souza Marques (2000); Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais (2011); Doutorando em Biotecnologia pelo Programa de Pós-graduação em Biotecnologia da Universidade Federal de Ouro Preto (2020-).] 






Nunca, em um espaço de tempo tão reduzido na História da Humanidade, ocorreu um avanço tão acelerado no que concerne ao conhecimento dos sistemas biológicos humanos. Para se ter uma ideia, há cerca de 70 anos atrás, os mecanismos de hereditariedade vinculados ao DNA não eram completamente conhecidos. O mesmo pode ser dito com relação aos mecanismos de formação de tumores e o surgimento de sintomas cognitivos associados a doenças degenerativas, como Alzheimer. 







Nesse intervalo relativamente curto, nosso conhecimento aumentou e vem aumentando cada vez mais, trazendo não só a possibilidade de entender a origem das diferentes condições clínicas, como também a criação de terapias cada vez mais individualizadas e direcionadas para as necessidades dos diferentes pacientes. Um novo e surpreendente mundo está surgindo a cada dia com mais clareza, trazendo qualidade e aumento de sobrevida para todos, de um modo cada vez mais selecionado e confortável.

Dentro desse contexto, a Nanotecnologia será conhecida como o ramo da Ciência que explora estruturas em nível atômico, permitindo que sejam criadas nanopartículas com diversas particularidades, perfis e indicações de utilização. 

Talvez, a engenharia de materiais e a robótica sejam as áreas de maior aplicabilidade para a Nanotecnologia. Historicamente, o primeiro autor que se aproximou dos conceitos que norteariam a nanotecnologia foi o laureado com o Prêmio Nobel de Física, Richard Feyman. Em uma célebre conferência, conhecida como “There`s Plenty of Room at the Bottom”, disse ele (livre tradução do autor):



Os princípios da Física, até onde posso ver, não falam contra a possibilidade de manobrar coisas átomo por átomo. Não é uma tentativa de violar nenhuma lei; é algo, em princípio, que pode ser feito; mas na prática, não foi feito porque somos grandes demais (FEYNMAN, 1960, p. 12).



Como muitas vezes ocorre na ciência, não houve a real percepção da importância da citação feita por Feyman em sua conhecida conferência. Somente alguns anos após, por intermédio de Norio Taniguchi, catedrático na Tokio University of Science, é que o termo “Nanotecnologia” foi utilizado pela primeira vez, abrindo-se uma nova e instigante janela em termos de Ciência e Tecnologia. Similarmente, Kim Eric Drexler foi um grande incentivador e popularizador dos conceitos que envolvem a Nanotecnologia a partir da década de 1980, no século XX.

Os princípios nanotecnológicos, inicialmente direcionados para engenharia de estruturas e materiais poderiam igualmente ser utilizados em Medicina e em Ciências Biológicas? Por que não? Abriu-se então, desse modo, mais uma janela para pesquisas e possíveis avanços.  

Mais uma vez, coube a Richard Feyman sugerir que os princípios nanotecnológicos fossem utilizados em Medicina em uma importante citação a um colega pesquisador chamado Albert R. Hibbs. Segundo Feyman, disse Hibbs (livre tradução do autor):



Um amigo meu sugere uma possibilidade muito interessante para máquinas relativamente pequenas. Ele diz que, embora seja uma ideia muito inquietante (wild), seria interessante uma cirurgia na qual você pudesse engolir o cirurgião. Você coloca o cirurgião mecânico dentro do vaso sanguíneo e ele vai para o coração e olha ao redor (é claro que a informação deverá ser fornecida). Ele descobre qual a válvula está com defeito, pega um bisturi e a corta. (Imagine) que podemos fabricar um objeto que manobra nesse nível! Outras pequenas máquinas podem ser permanentemente incorporadas ao corpo para auxiliar algum órgão que funciona inadequadamente (FEYNMAN, 1960, p. 8-9). 



A partir desse preceito conceitual, as possibilidades de intervenções nanotecnológicas em Medicina cresceram de modo exponencial, se tornando presentes já no dia a dia de intervenções, diagnósticos e terapêuticas: na forma de dispositivos de diagnósticos in vitro, nanobiosensores (para detecção de glicose e proteínas, como DNA), microarrays (permitem detecção de proteínas, RNA e DNA, além de padrões de expressão gênica, mutações genéticas e presença de polimorfismos, por exemplo), e  Lab-on-a-Chip (pequenos aparelhos que teriam a função de micro-laboratórios, os quais detectariam, por exemplo, a presença de determinadas proteínas e células).

Diagnósticos por imagem, utilizando Nanotecnologia, já são utilizados em exames de ressonância nuclear magnética, ressonância nuclear magnética com técnica espectroscópica, tomografia de emissão de fóton único (SPECT) e tomografia de emissão de pósitrons (PET-SCAN).

Sistemas de entrega da fármacos direcionados para órgãos e estruturas teciduais, por meio da utilização de micelas, nanoemulsões, dendrímeros e lipossomas já são realidade, permitindo a utilização de terapêuticas individualizadas, minimamente invasivas e com baixo potencial de efeitos colaterais.

Em um futuro muito próximo, a combinação de estruturas diagnósticas e terapêuticas, bem como intervenções envolvendo Medicina Regenerativa, com a utilização de nanoagulhas minimamente dolorosas e microchips para entrega de fármacos, poderão ser ainda mais utilizadas.





Esse texto é uma transposição didática do artigo:



VEIGA, F.J.B, COIMBRA, A.B., FIGUEIRAS, A.R.R., Nanotecnologia na saúde: aplicações e perspectivas. Boletim Informativo Geum, v. 5, n. 2, p. 14-26, 2014. 
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Capítulo 9



Nano reconstrução dos ossos:
o futuro do tratamento em ortopedia?



Lorena Cera Bandeira





Imagine-se caminhando em uma praia, realizando um trabalho manual em seu cotidiano. Ou então, simplesmente permanecendo em uma posição de repouso na fila de um banco. Você consegue identificar quais estruturas do seu corpo você utiliza para realizar essas ações? Se, imediatamente, você associa a utilização de músculos e ossos em todas essas situações, provavelmente você reconhece a existência e importância do sistema músculo-esquelético.

A integração entre músculos e ossos desempenha um papel fundamental para a sustentação e movimentação do corpo humano. Os músculos são formados por células alongadas, estriadas, ou lisas, com capacidade de contrair e relaxar, nas quais os movimentos podem ser voluntários ou involuntários. Já os ossos, são estruturas rígidas e fortes que compõem o endoesqueleto dos animais vertebrados. 

Os ossos são constituídos por células do tipo osteoblastos que sintetizam a matriz orgânica, formada principalmente por colágeno. Há ainda uma parte inorgânica constituída, em sua maioria, por sais de cálcio e fósforo. Assim, os ossos são compostos por tecidos vivos e estão em constante processo de regeneração. Na ocorrência de situações que comprometam a integridade do tecido ósseo, como ocorre em fraturas, osteoporose e tumores, por exemplo, é necessário que a regeneração seja potencializada para garantir a manutenção da funcionalidade óssea.

A Engenharia de Tecidos é uma área que abrange diversas especialidades e utiliza biomateriais e a Nanobiotecnologia para auxiliar no reparo de tecidos, inclusive do tecido ósseo, sendo muito importante para o restabelecimento da saúde humana. E, para que possam ser utilizados com esse propósito, os biomateriais devem apresentar propriedades importantes, tais como: bioatividade, resistência e/ou elasticidade, estabilidade, permeabilidade, rugosidade, biocompatibilidade e baixa toxicidade. Estes biomateriais podem ser de origem natural, como a celulose bacteriana, ou sintética, como os nanotubos de carbono. Biomateriais naturais ou sintéticos possuem aspectos positivos e negativos na sua utilização.

Nesse sentido, o emprego da Nanobiotecnologia, tema central deste livro, torna-se uma ferramenta de grande valia para unir técnicas e materiais diversos na busca de melhorias na área de Engenharia de Tecidos.

Um exemplo é o trabalho de cientistas da Universidade San Luis Potosi (México) que avaliaram o crescimento in vitro das células do tecido ósseo (osteoblastos) ao utilizar, como estrutura de apoio, suportes preparados com celulose bacteriana (um biomaterial natural) e nanotubos de carbono com camadas múltiplas (um biomaterial sintético). Para tornar o estudo mais completo, os pesquisadores investigaram também as características físicas, químicas e mecânicas dos suportes, bem como as características dos osteoblastos após o crescimento apoiado nesses suportes.







Os materiais e métodos utilizados foram organizados em onze etapas com três fases principais:



Fase 1 - Preparo dos suportes; 

Fase 2 - Caracterização física, química e mecânica dos suportes;

Fase 3 - Caracterização dos osteoblastos cultivados com os suportes.



Na fase 1, foi cultivada a celulose bacteriana a partir de espécies de Gluconacetobacter xylinus, que foi posteriormente purificada, esterilizada e armazenada. Já os nanotubos de carbono foram submetidos ao processo de funcionalização, uma etapa química que acopla grupos funcionais aos nanotubos com o objetivo de diminuir possíveis efeitos tóxicos desse material. Ao final dessa fase, foram preparados os suportes contendo a associação da celulose bacteriana com os nanotubos de carbono.

Na fase 2, foi realizada uma caracterização dos suportes obtidos na fase 1. Assim, foi possível notar que o processo de funcionalização permitiu que os nanotubos de carbono ficassem mais organizados e que, quando associados à celulose bacteriana, formassem suportes com características mais homogêneas que favoreceram sua utilização para apoiar células durante seu crescimento in vitro. Outro aspecto observado foi que a presença dos nanotubos de carbono nos suportes permitiu uma maior resistência à pressão mecânica, sendo cerca de três vezes maior do que quando comparado ao suporte feito apenas com celulose bacteriana.

Já na fase 3, dedicada aos testes de caracterização dos osteoblastos cultivados com os suportes, foi observado que essas células apresentaram maior viabilidade, ou seja, uma maior quantidade de células vivas cresceram apoiadas nos suportes contendo celulose bacteriana e nanotubos de carbono. Um resultado semelhante também foi observado para as células osteoblásticas que cresceram apoiadas apenas em nanotubos funcionalizados. Outro teste realizado (um teste de proliferação celular) também confirmou esses resultados, comprovando o êxito do emprego dos suportes na regeneração óssea (Figura 1).





Figura 1: Esquema representativo da utilização dos suportes de nanotubos
de carbono e celulose bacteriana na regeneração de tecidos.



Ainda na fase 3, um outro ensaio mostrou que as células que cresceram apoiadas ao suporte testado no estudo apresentaram boa adesão celular. Esse aspecto é essencial, pois está totalmente relacionado à capacidade de regeneração do tecido ósseo. Ou seja, se há adesão celular é possível que o osso recupere as suas características estruturais. 

Por fim, foram analisadas imagens de microscópio para observar os formatos dos osteoblastos que cresceram apoiados ao suporte produzido com a associação dos biomateriais. Aqui, observou-se que tais células se desenvolveram com um maior grau de organização, o que favorece a regeneração óssea.

O grupo de pesquisadores concluiu que a associação de nanotubos de carbono com múltiplas paredes à celulose bacteriana auxilia no crescimento dos osteoblastos, podendo contribuir consideravelmente na recuperação do tecido ósseo nas situações em que sua integridade foi comprometida.

Por todos os aspectos aqui descritos é possível constatar que a Nanobiotecnologia pode ser útil para o desenvolvimento da Engenharia de Tecidos. A descrição detalhada encontrada no artigo permite que o leitor acompanhe as etapas necessárias para o desenvolvimento de um novo biomaterial, destacando assim a importância da utilização da metodologia científica na busca por respostas que preencherão as lacunas de conhecimento, existentes em áreas diversas.

Esse é sem dúvida um trabalho de grande relevância para a clínica médica e poderá contribuir para a recuperação de pacientes, tais como idosos, atletas ou ainda aqueles que eventualmente venham a sofrer traumas em seu sistema esquelético. 



Esse texto é uma transposição didática do artigo:



GUTIÉRREZ-HERNÁNDEZ, J. M. et al. In vitro evaluation of osteoblastic cells on bacterial cellulose modified with multi-walled carbon nanotubes as scaffold for bone regeneration. Materials Science and Engineering C, v. 75, p. 445-453, 2017.
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Nanomembranas para regeneração óssea



Fernanda Oliveira Gomes [footnoteRef:12] [12:  Graduada em Ciências Biológicas (2018) e mestranda em Biotecnologia pela Universidade Federal de Ouro Preto.] 






No mundo da Nanobiotecnologia, é possível a criação de dispositivos muito pequenos que, manejando conhecimentos da biologia e da engenharia, devem examinar, manipular ou reproduzir os sistemas biológicos. Com isso, diversos nanomateriais vêm sendo usados para aplicação em defensivos agrícolas, na indústria de energia, em cosméticos, em remédios, entre outras. 

Na área da saúde, as nanopartículas já possuem resultados promissores para práticas clínicas futuras. Dentre as aplicações na área odontológica, por exemplo, podemos citar o uso de nanopartículas para estimular a regeneração óssea e do periodonto (estruturas de proteção e sustentação situadas ao redor do dente, como ligamentos ou a própria gengiva) em casos de periodontite, que é uma infecção gengival grave que pode levar à destruição do periodonto e até mesmo à perda do dente. 

Atualmente, são utilizados materiais biocompatíveis e reabsorvíveis (biodegradáveis), que permitem que o osso cresça usando o lugar do implante, conforme sua composição é absorvida lentamente pelo organismo. Os procedimentos incluem o uso de uma membrana como barreira para evitar o crescimento de tecidos moles e para criar espaço para a regeneração lenta do periodonto e do osso, resgatando suas funções. Assim, para a regeneração e reparo de tecidos periodontais danificados existem duas abordagens cirúrgicas: a regeneração de tecidos guiada (GTR) e a regeneração óssea guiada (GBR). 

Para contribuir com esse tema, pesquisadores da Universidade do Cairo, no Egito, desenvolveram membranas como estruturas temporárias (suportes), utilizando materiais que se degradam ao longo do tempo, para que não houvesse a necessidade de intervenções cirúrgicas para removê-las do indivíduo. Esses cientistas mostraram como a associação de nanofibras com nanopartículas otimizou o desenvolvimento da estrutura, além de apresentar atividade antibacteriana para aplicação em procedimentos de regeneração óssea.

Para isso, os pesquisadores prepararam nanofibras do polímero sintético poli-caprolactona (PCL) e também nanofibras utilizando uma combinação do polímero sintético ácido polilático com o polímero natural acetato de celulose (PLA/CA), por meio de uma técnica chamada eletrofiação. Esse método utiliza um campo elétrico para produzir nanofibras a partir de uma solução polimérica. Relembrando, polímeros são macromoléculas formadas a partir da ligação em cadeia de moléculas pequenas denominadas como monômeros. 

Para a produção da segunda nanofibra, os polímeros sintético (PLA) e natural (CA) foram misturados em diferentes proporções para combinar as vantagens de cada um deles, e a melhor proporção foi identificada pelos pesquisadores ao final do estudo. Após o preparo, ambas nanofibras foram combinadas com concentrações variáveis de nanopartículas de hidroxiapatita (HANPs), o principal mineral constituinte dos ossos, e de nanopartículas de prata (AgNPs), que apresentam atividade antibacteriana (Figura 1). 





Figura 1: Desenvolvimento de novas nanofibras contendo nanopartículas com atividade
antibacteriana e de regeneração óssea, para uso nos procedimentos de regeneração de
tecidos guiada (GTR) e regeneração óssea guiada (GBR).



As melhores concentrações dessas duas nanopartículas foram determinadas em estudos paralelos. Ao final do processo, foram obtidos suportes com propriedades mecânicas intensificadas, com boa adesão celular, biocompatibilidade e com propriedades antibacterianas.

Vale ressaltar que as nanopartículas de prata foram sintetizadas por meio de um método conhecido como “síntese verde”, a partir do extrato da planta “escova de garrafa”. Essa alternativa é muito interessante para a produção de nanopartículas com menos resíduos tóxicos (Figura 2).





Figura 2: Ilustração esquemática da síntese verde de nanopartículas de prata (AgNPs) utilizando a planta Callistemon viminalis, conhecida popularmente no Brasil como “escova de garrafa”.



Após a realização de experimentos in vitro, os cientistas observaram que a adição das nanopartículas de hidroxiapatita (HANPs) melhorou a viabilidade celular em cerca de 50% para ambas as nanofibras, tanto a que continha apenas o polímero sintético (PCL), quanto para a nanofibra produzida com a mistura de polímeros sintético e natural (PLA/CA) (Figura 3). Ou seja, as nanofibras possuem a capacidade de manter as células viáveis, permitindo a regeneração tecidual e óssea. Dessa forma, para aplicação no organismo, esses nanomateriais exibem segurança devido à sua biocompatibilidade. Além disso, os suportes preparados com HANPs foram capazes de promover a formação de hidroxiapatita, que é um dos principais constituintes dos ossos, e também promoveram a proliferação de células-tronco mesenquimais in vitro, favorecendo uma formação óssea aumentada in vivo.





Figura 3: Avaliação do efeito das HANPs: viabilidade celular na presença/ausência de HANPs
(nanopartículas de hidroxiapatita) associadas aos polímeros de ácido polilático/acetato de celulose
(PLA/CA) ou ao polímero poli-caprolactona (PCL).



Por outro lado, a adição das nanopartículas de prata (AgNPs) conferiu atividade antibacteriana às nanofibras, fato que foi confirmado por meio de um experimento que analisa a formação de zonas de inibição do crescimento bacteriano, em placas contendo bactérias. Foi observado um halo de inibição do crescimento bacteriano de 40 milímetros por 32 dias. Considerando-se que a regeneração óssea do periodonto leva no mínimo 4 semanas, a inibição por 32 dias é muito interessante nesse contexto (Figura 4).  





Figura 4: Efeito das nanopartículas de prata (AgNPs) na inibição da atividade bacteriana.
Os polímeros não inibem o crescimento das bactérias, mas exibem um halo de inibição de
40 milímetros ao serem combinados com nanopartículas de prata.



Conforme foi mostrado, as nanofibras de polímeros contendo nanopartículas aumentam a viabilidade celular em cerca de 50%, além de exibir uma atividade antibacteriana sustentada por cerca de quatro semanas e meia. Os pesquisadores também fizeram experimentos que provaram uma boa tensão mecânica das nanofibras e sua degradação lenta ao longo de oito semanas. Isso nos mostra que as membranas produzidas com essas nanofibras são promissoras para a prática clínica odontológica.

Entretanto, ainda serão necessárias mais pesquisas para que essa aplicação possa ser efetivada. Os estudos futuros devem incluir a análise das membranas desenvolvidas em modelos animais, tais como camundongos. Esse tipo de trabalho nos mostra o quanto a Biotecnologia é uma ciência promissora e que relaciona várias áreas, contribuindo com o grande avanço do desenvolvimento tecnológico, e, consequentemente, ganhando espaço no mercado global.

Por sua vez, a Nanobiotecnologia permite a criação de materiais sofisticados, como por exemplo, a membrana aprimorada que acabamos de abordar. O aprimoramento da nanociência permite também questionar quando as pesquisas com modelos animais poderá ser substituída. Sabemos que os ensaios in vivo apresentam várias vantagens em relação aos testes in vitro, já que o animal representa um sistema completo, funcionando como várias engrenagens associadas. No entanto, com o avanço da tecnologia, abordagens contemporâneas podem mudar esse cenário até mais rápido do que imaginamos. Por exemplo, já existem empresas focadas no desenvolvimento de “chips” que simulam um indivíduo completo, ou seja, desde sua maquinaria molecular até os mecanismos fisiológicos e bioquímicos. 

Dessa forma, num futuro próximo, podemos ter um protótipo que permita testar experimentalmente qualquer hipótese, sem a necessidade de utilizar modelos animais. Portanto, há muito trabalho pela frente. Além disso, a Nanotecnologia é um campo a ser muito explorado ao longo dos tempos e irá nos surpreender cada vez mais. 



Esse texto é uma transposição didática do artigo:



ABDELAZIZ, D., et al. New biodegradable nanoparticles-in-nanofibers based membranes for guided periodontal tissue and bone regeneration with enhanced antibacterial activity. Journal of Advanced Research, v. 28, p. 51-62, 2020. 
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O Toxoplasma gondii é um protozoário intracelular causador da toxoplasmose, doença que afeta cerca de 30 a 50% da população mundial. Esse parasito é o responsável direto por graves condições clínicas em pessoas imunocomprometidas e também pela toxoplasmose congênita, principalmente nos primeiros meses de gestação. 

Lesões oculares, problemas neurológicos e aborto espontâneo são alguns exemplos de quadros que podem acometer os recém-nascidos afetados por T. gondii, provando que a toxoplasmose congênita é um problema grave de saúde pública, tanto no Brasil como no mundo. 

Hoje, os tratamentos disponíveis contra a toxoplasmose trazem uma combinação de antibióticos, como a sulfadiazina e pirimetamina. No entanto, essas drogas são parcialmente toleradas pelo organismo, uma vez que interferem nos processos bioquímicos do hospedeiro (humano) e do parasita, causando efeitos colaterais devastadores como: a supressão da medula óssea (diminuição das células do sangue), granulocitopenia (diminuição dos leucócitos granulares no sangue), leucopenia (contagem total de leucócitos abaixo do limite inferior normal) e anemia megaloblástica (diminuição dos níveis de vitamina B12 no organismo). 

Por todos esses efeitos, novas estratégias terapêuticas vêm sendo propostas. Um exemplo é a utilização de nanopartículas de prata (AgNPs), sintetizadas de forma biogênica, para reduzir a proliferação de T.gondi através da indução da produção de mediadores inflamatórios por células especializadas durante o processo gestacional.



Células especializadas no processo gestacional utilizadas neste estudo:

*Trofoblasto humano - BeWo: é a camada mais externa do blastocisto. É considerado o primeiro dos anexos embrionários. Libera um hormônio, a gonadotrofina coriônica humana, que mantém os níveis de progesterona, sustentando assim a gravidez.

*Explantes vilosos -HTR8/Svneo - das vilosidades coriônicas: são vilosidades que florescem na placenta a partir dos córios, de forma a permitir o máximo de área de contato com o sangue materno durante uma gravidez.





Nessa pesquisa, desenvolvida na Universidade Federal de Uberlândia (MG), com a colaboração da Universidade Estadual de Londrina (PR), as células do trofoblasto humano e explantes vilosos foram utilizadas para testar a eficácia dessas AgNPs na inibição da forma infectante de multiplicação rápida do parasito, denominada taquizoítos. Porém,  esse parasita apresenta notável versatilidade, e, dependendo do hospedeiro e da via de contaminação, a infecção pode acontecer por qualquer estágio evolutivo (taquizoítos, cistos e oocistos). 

Quando a infecção ocorre durante a gestação, podem ocorrer danos no equilíbrio imunológico materno-fetal e a liberação de citocinas pró-inflamatórias antiparasitárias que provocam o aborto (Figura 1). As citocinas são proteínas sintetizadas por nossas células como resposta à infecção, para regular a resposta imune e inflamatória. Com tempo de ação curto, mas muito potente, as citocinas só estimulam as células que possuem receptores específicos na sua superfície. Dessa forma, os pesquisadores também avaliaram os níveis de citocinas produzidas antes e após o tratamento.





Figura 1: Ciclo biológico do T. gondii, causador da toxoplasmose congênita, levando à
produção de citocinas abortogênicas pelas células imunológicas no organismo humano.



Atualmente, as nanopartículas de prata têm sido utilizadas porque possuem atividade antimicrobiana e uma possível propriedade anti-inflamatória. Essas nanopartículas podem se acumular nos tecidos e atingir cistos de T. gondii e, além disso, participam da produção de componentes microbicidas, como as espécies reativas de oxigênio (compostos químicos resultantes da ativação ou da redução do oxigênio molecular ou oriundos dos produtos da redução).

Nesse estudo, AgNPs-Bio (nanopartículas de prata biogênicas) demonstraram uma boa capacidade para transportar agentes farmacológicos para o tecido alvo, contribuindo para a diminuição dos efeitos colaterais dessas drogas e trazendo maior especificidade, se compararmos aos tratamentos convencionais. 

Nanopartículas biogênicas são todas aquelas produzidas por metodologias “verdes”, ou seja, sintetizadas a partir de extratos de fungos, bactérias ou plantas. No caso dessa pesquisa, as AgNPs foram sintetizadas a partir de um fungo chamado Fusarium oxysporum. A síntese resultou em AgNPs-Bio com boa estabilidade e menor toxicidade para o organismo em tratamento da infecção por T. gondii.

Para testar esse tratamento inovador, os pesquisadores analisaram as etapas da síntese dessas nanopartículas, o crescimento do parasito, a viabilidade celular na presença de AgNPs-Bio, a toxicidade das AgNPs-Bio, a morfologia das células que foram testadas in vitro e os níveis de citocinas. Vários estudos anteriores desse, e de outros grupos de pesquisa, já haviam confirmado que a biosíntese das nanopartículas de prata usando bactérias, fungos e plantas geram menos efeitos tóxicos. Outro fator importante e crucial para determinar a toxicidade é o tamanho das NPs, uma vez que, quanto menores são, apresentam mais efeitos tóxicos significativos. 

Os resultados indicaram que as células e os explantes vilosos se mantiveram viáveis após o tratamento com AgNPs-Bio em diferentes concentrações, inclusive se tratadas pelo método convencional com a combinação de sulfadiazina+pirimetamina (SDZ+PYZ). Ou seja, a considerar uma possível toxicidade das AgNPs-Bio ou das drogas SDZ+PYZ, não foram observadas diferenças significativas na viabilidade do tecido nos explantes vilosos. 

Na interface materno-fetal, o T. gondii pode induzir o aumento de algumas citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina IL-10, que favorecem a infecção de células trofoblásticas. Como o tratamento convencional da toxoplasmose congênita apresenta efeito tóxico para a gestante, estudos como esse são importantes para descobrir novas terapias que possam prevenir os efeitos ocasionados pela transmissão vertical do parasito. Os achados referentes às citocinas produzidas nas células tratadas com AgNPs-Bio em diferentes concentrações foram estes:



Quadro 1: Resumo das modulações de citocinas em células tratadas com diferentes concentrações de AgNP-Bio.

		Citocina

		Células BeWo

		Células HTR8/Svneo



		Interleucina IL-4

		aumento

		diminuição



		Interleucina IL-10

		aumento

		



		Interleucina IL-6

		

		diminuição



		Interleucina IL-8

		

		diminuição



		MIF (Fator de migração de macrófagos)

		 

		aumento







Esses dados sugerem que o tratamento com AgNPs-Bio desencadeou um perfil inflamatório em células BeWo, pela detecção de aumento dos níveis de IL-4 e IL-10, controlando os parasitas nessas células. Já os altos níveis de MIF em HTR8/Svneo, demonstraram o controle da replicação do T. gondii, nesse tipo celular especificamente, uma vez que sabemos que esse fator atua contra o parasito na resposta imune específica. Portanto, as nanopartículas induzem diferentes mecanismos de ação dependendo do tipo de célula do trofoblasto. 

Quanto à diminuição das demais citocinas nas células HTR8/Svneo, embora as nanopartículas não tenham induzido uma resposta imune protetora, elas reduziram a proliferação intracelular das formas taquizoítas de T.gondii, bem como reduziram o parasitismo no tecido em explantes vilosos. 

Todos esses achados sugerem que as AgNPs-Bio representam uma promissora forma de tratamento para prevenir a toxoplasmose congênita na interface materno-fetal, pois são capazes de reduzir o parasitismo sem diminuir o perfil imunológico necessário para induzir respostas imunes. No entanto, ainda há muito a ser pesquisado até que esse tratamento comece a ser considerado viável. Para isso, será necessário, por exemplo, investigar a reação da microbiota intestinal exposta à formulação das nanopartículas apresentadas nesse estudo.



Esse texto é uma transposição didática do artigo:
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A importância de compostos extraídos da
uva no combate à doença de Alzheimer
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As doenças que afetam o cérebro e o sistema nervoso central são, atualmente, as principais causas de demência que acometem a população, estando associadas a altas taxas de mortalidade. Entre as principais desordens que levam a degeneração de neurônios destacam-se as doenças de Alzheimer e Parkinson, devido à sua alta incidência. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a primeira corresponde à forma mais comum de demência, com o agravante de tratar-se do principal agente incapacitante entre idosos. Esse fator, associado ao aumento anual de casos e ao envelhecimento progressivo da população, torna a doença de Alzheimer muito relevante para pesquisas.

Outro fator preocupante no caso da doença de Alzheimer (DA) é a ausência de medicamentos que atuem impedindo ou contendo o seu desenvolvimento, sendo que os medicamentos disponíveis no mercado são somente paliativos, ou seja, agem atenuando os sintomas da doença, sem atuar efetivamente na cura, além de estarem envolvidos com uma gama de efeitos colaterais.

A DA é definida como uma demência amnésica progressiva, em que são observados três estágios ao longo de sua evolução. A doença se inicia com déficits na memória de curto prazo, no aprendizado, na comunicação e na orientação espacial. Em um segundo momento, nota-se o acometimento de atividades cotidianas, como comer e se vestir, e a perda do controle emocional, gerando quadros de agressividade. Por fim, observa-se a interrupção global das funções cognitivas, levando à incapacidade, à ausência de reconhecimento facial e à baixa imunidade, o que agrava ainda mais o quadro, visto que o paciente se torna mais suscetível a outras doenças. 

O diagnóstico da DA é realizado por exclusão de outras demências e somente pós-morte é possível um diagnóstico conclusivo. Dois marcadores específicos nas regiões do hipocampo e córtex cerebral confirmam a DA: a presença de placas formadas por peptídeo β-amiloide entre os neurônios e emaranhados de uma proteína chamada “Tau”, no interior dos mesmos. 

Considerando-se que o acúmulo do peptídeo β-amiloide resulta na morte de neurônios, o que pode desencadear a DA, cientistas da Universidade do Porto, de Portugal, iniciaram uma busca por compostos, provindos de fontes naturais, com capacidade de conter os efeitos tóxicos do peptídeo β-amiloide. A uva, uma fruta com grande potencial terapêutico, foi escolhida para a pesquisa e foram realizados testes com extratos de uva e com o composto resveratrol, uma substância presente no extrato. A escolha da uva e do resveratrol foi baseada no intuito de constatar os benefícios da uva e sua capacidade de diminuir o acúmulo e formação de placas pelo peptídeo β-amiloide, protegendo os neurônios contra seus efeitos tóxicos.

O resveratrol é um flavonoide naturalmente encontrado nas sementes e cascas de uva, e em outras frutas, que apresenta efeitos anticancerígenos, anti-inflamatórios, anti-obesidade e de proteção do coração e do cérebro. Seu uso como medicamento já vem sendo investigado, porém o resveratrol apresenta algumas limitações quando administrado por vias comuns; por exemplo, se administrado por via oral ou intravenosa, ele é rapidamente metabolizado e sua distribuição e biodisponibilidade são prejudicadas. Então, a concentração desejada para seus efeitos benéficos não é alcançada. Além disso, o resveratrol não consegue penetrar a barreira hematoencefálica para chegar ao tecido cerebral. 

Devido a essas limitações, os pesquisadores desenvolveram um sistema terapêutico de administração do resveratrol e do extrato de uva baseado na produção de nanopartículas lipídicas sólidas, com e sem adição de moléculas reconhecidas pela barreira hematoencefálica para facilitar sua entrega no tecido cerebral.

As nanopartículas lipídicas sólidas têm apresentado grande importância na entrega e distribuição de medicamentos, pois muitos medicamentos podem sofrer degradação pelo metabolismo ao adentrar o organismo. Assim, tais nanopartículas, que são biocompatíveis e biodegradáveis, têm a capacidade de aprisionar o medicamento em seu interior, protegendo-o da ação metabólica pelo tempo necessário até alcançar seu alvo, facilitando a entrega e distribuição de drogas que seriam degradadas antes que exercessem sua ação. 

Outra vantagem do uso das nanopartículas lipídicas sólidas na entrega de medicamentos é a possibilidade de modificar sua superfície com moléculas que são reconhecidas pelos órgãos-alvo dos medicamentos. Assim, a entrega torna-se mais específica e eficiente. Por exemplo, sendo necessário que o medicamento seja entregue no tecido cerebral pode-se adicionar moléculas que são reconhecidas pela barreira hematoencefálica (uma barreira que impede que substâncias estranhas cheguem até o cérebro): essa barreira irá reconhecer a nanopartícula, permitindo sua passagem.

No decorrer do estudo, foram produzidas soluções-estoque do peptídeo β-amiloide (βA1-42), de resveratrol e de extratos de semente e casca de uva. Foi realizada a avaliação da interação entre o resveratrol e os extratos com o βA1-42. Também foram produzidas nanopartículas lipídicas sólidas (NLSs) com e sem resveratrol e extratos, e determinado o rendimento de produção das NLSs. Em seguida, os pesquisadores avaliaram a liberação dos extratos e do resveratrol pelas NLSs e analisaram o efeito da adição de moléculas com afinidade pela barreira hematoencefálica em NLSs, para constatar se essa adição realmente facilitaria a entrada pela barreira. Além disso, foi feita a avaliação da permeabilidade da barreira hematoencefálica por essas NLPs e do acúmulo celular das NLSs.

De forma resumida, os pesquisadores testaram a capacidade das nanopartículas lipídicas sólidas carregadas com resveratrol, e com extratos de casca e semente de uva, em impedir que os agregados de peptídeo β-amiloide se formassem. Para constatar os efeitos dos compostos escolhidos, primeiramente foram avaliados somente os extratos e o resveratrol.

Quando incubados com o peptídeo β-amiloide, os resultados indicaram que o resveratrol reduziu a formação de agregados em 86%, enquanto os extratos de casca e semente de uva reduziram a formação em 97% e 92%, respectivamente. Os resultados podem ser observados no gráfico abaixo (Figura 1).





Figura 1: Avaliação do efeito do resveratrol e dos extratos de casca e semente de
uva na formação de fibrilas do peptídeo β-amiloide (βA1-42).



Confirmados os efeitos benéficos do resveratrol e dos extratos na diminuição da formação de placas do peptídeo β-amiloide (βA1-42), foram produzidas as nanopartículas lipídicas carregadas com ambos. Em seguida, foram realizados ensaios de estabilidade e uniformidade no intuito de avaliar a qualidade das NPLs produzidas. Os resultados indicaram que as NPLs apresentaram tamanho e superfície uniformes, estabilidade satisfatória e alta porcentagem de encapsulamento dos compostos.

Posteriormente, as NPLs foram testadas para comprovar sua eficácia na redução da agregação de βA1-42. Depois de três dias de incubação, observou-se que as NPLs carregadas com resveratrol reduziram em 26% a agregação de βA1-42, enquanto as NPLs carregadas com os extratos reduziram em torno de 31% (Figura 2). Além disso, as NPLs com adição de moléculas que possuem afinidade pela barreira hematoencefálica apresentaram maior permeabilidade e acúmulo intracelular. Porém, mais estudos são necessários para atestar sua segurança e eficácia.





Figura 2: Avaliação do efeito da interação de nanopartículas carregadas com
resveratrol e extrato de casca de uva na formação de fibrilas Aβ.



Os resultados dos experimentos indicaram que os extratos de casca e semente de uva inibiram as placas formadas pelo peptídeo β-amiloide (βA1-42) de forma mais pronunciada em comparação com o resveratrol puro. Isso provavelmente se deve à presença de outros flavonoides nos extratos de uva que atuam em conjunto com o resveratrol. Como estratégia terapêutica para aumentar a biodisponibilidade dos compostos em questão, NLSs foram projetadas para encapsulá-los e transportá-los diretamente para o cérebro. Os testes mostraram que as nanopartículas apresentaram alta eficiência de encapsulamento e de entrega dos compostos avaliados.    

As nanopartículas que sofreram adição de moléculas específicas em sua superfície (para prover afinidade pela barreira hematoencefálica) indicaram um sistema de entrega de drogas promissor, por serem estáveis por um longo período, além de aumentarem a captação das NLSs pela barreira hematoencefálica. Porém, mais estudos são necessários para avaliar o real efeito dessas modificações, inclusive no carreamento de outras drogas interessantes para o tratamento da DA.

Essa pesquisa exemplifica a importância da descoberta de novos compostos que atuem impedindo, ou ao menos atrasando, o desenvolvimento do quadro característico da DA, uma doença incapacitante e incurável que acomete grande parte da população. Compostos provindos de fontes naturais têm ganhado cada vez mais espaço nas pesquisas, sendo que, nesse caso, a uva se destacou no estudo. Como vimos, os extratos e o princípio ativo da uva apresentaram uma excelente perspectiva de tratamento terapêutico. Isso mostra que a combinação de produtos naturais com a Nanobiotecnologia pode trazer grandes benefícios no tratamento da DA e de outras doenças que, até hoje, não apresentam perfil de cura, aumentando a sobrevida daqueles que sofrem com essas doenças.
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Nanopartículas atuando como carreadoras de drogas, tanto no organismo humano quanto de animais, são protagonistas de vários estudos que visam aprimorar as potencialidades dos fármacos, atingindo uma gama crescente de compostos e também de patologias. Além de propiciar uma maior segurança e eficácia na entrega dos compostos, as nanopartículas podem garantir algumas características úteis, tais como: liberação controlada do composto administrado, melhorando a eficácia terapêutica da droga em um alvo específico; maior estabilidade e proteção do fármaco contra o metabolismo enzimático, evitando o comprometimento de suas propriedades; aumento da biocompatibilidade; facilidade de produção e esterilização; encapsulação de altas concentrações do fármaco em seu interior ou acopladas à sua superfície, devido a sua grande área superficial. No tratamento da doença de Alzheimer (DA), as nanopartículas podem solucionar um dos desafios da farmacologia, que é a necessidade de cruzar a barreira hematoencefálica, além de viabilizar alternativas efetivas para o diagnóstico e tratamento dessa enfermidade.

Apesar de representar a forma mais comum de demência e ser considerada um dos maiores problemas globais de saúde, não existem ainda fármacos comprovadamente eficazes para combater a progressão da DA, apenas medicamentos que aliviam os sintomas. Por isso, a comunidade científica se mantém focada para encontrar novas terapias e compostos que ofereçam uma maior qualidade de vida para os pacientes acometidos por essa doença.

Uma das principais características da DA é a presença de placas cerebrais senis contendo depósitos extracelulares do peptídeo beta-amiloide (Aβ). Essas placas são formadas a partir de mutações genéticas que levam ao desequilíbrio na produção desses peptídeos, desencadeando o processo neurodegenerativo (Figura 1).









Figura 1: Ilustração esquemática da presença de emaranhados neurofibrilares e de placas senis em neurônios comprometidos pela doença de Alzheimer, em comparação com neurônios normais e saudáveis.



Por isso, estudos que buscam novos fármacos para o tratamento da DA avaliam, dentre outros aspectos, se são capazes de controlar a produção do peptídeo (Aβ), bem como a geração das espécies reativas de oxigênio (ROS), que podem desencadear processos danosos que reforçam o processo patológico da DA, tais como a peroxidação lipídica, oxidação de proteínas e danos no material genético da célula.

Considerando a importância da busca por esses fármacos, cientistas da Universidade de Alagappa, na Índia, avaliaram o potencial antiapoptótico (ou seja, o potencial de combater/evitar a morte celular) de nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) carregadas com α-bisabolol em um quadro de neurotoxicidade induzido pelo peptídeo beta-amiloide (Aβ), na tentativa de testar uma nova proposta para o tratamento da doença de Alzheimer. As pesquisas foram conduzidas in vitro, em células chamadas Neuro-2a, uma linhagem comumente utilizada para a avaliação de propriedades neurotóxicas, ou de neuroproteção, de novos compostos, bem como dos mecanismos associados à plasticidade e à regeneração nervosa. 

As nanopartículas lipídicas sólidas são nanopartículas cujo núcleo (matriz) é formado por lipídios sólidos e, assim como as emulsões e os lipossomas, já são aprovadas para uso farmacológico em seres humanos. Por se tratar de um bioativo farmaceuticamente rico, o α-bisabolol foi considerado como candidato favorável, agindo como antioxidante, anti-inflamatório, analgésico e anti mutagênico. Sua aparência é de um líquido oleoso geralmente transparente, embora a cor possa variar de límpida a amarelada. O α-bisabolol possui um perfume doce, floral e amadeirado, e é obtido através da destilação direta do óleo de candeia, mas também pode ser encontrado em outras plantas, como por exemplo, a camomila.

Apesar de seus aspectos favoráveis, o α-bisabolol possui alguns pontos negativos. Devido ao seu caráter lipofílico (capacidade de dissolução em gorduras, óleos vegetais e lipídios em geral), o α-bisabolol apresenta uma baixa biodisponibilidade. Esse fator promove ainda sua ligação às proteínas plasmáticas, fazendo com que a sua concentração plasmática livre diminua, o que compromete sua eficácia. Outro problema seria a sua capacidade de se distribuir entre as bicamadas lipídicas, ação que o torna incapaz de alcançar o meio intracelular.

Para resolver esses problemas, nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) foram utilizadas como transportadores do fármaco α-bisabolol. Com elas, pretende-se controlar ou melhorar o tamanho de partícula, a liberação sustentada da droga, a estabilidade e proteção do fármaco contra o metabolismo enzimático e a sua biodisponibilidade, melhorando assim a eficácia terapêutica da droga. Além disso, as NLS conseguem cruzar a barreira hematoencefálica, resolvendo um dos grandes desafios da farmacologia para o tratamento da doença de Alzheimer (Figura 2).





Figura 2: Ilustração esquemática das alterações provocadas pela DA no cérebro e
a ação das nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) liberando o fármaco α-bisabolol.



Com o intuito de analisar a eficiência da entrega do fármaco, o estudo consistiu na avaliação do efeito das NLS carregadas com α-bisabolol na atenuação dos níveis de ROS, sigla para “Reactive Oxygen Species”- espécies reativas de oxigênio -, que são compostos químicos derivados do oxigênio muito instáveis e reativos, cuja superconcentração induz o aumento do estresse oxidativo no cérebro. Esse processo é caracterizado pelo desequilíbrio entre espécies reativas de oxigênio e pela atuação dos sistemas de defesa antioxidante, trazendo uma série de prejuízos. Os pesquisadores também avaliaram os níveis de espécies reativas de nitrogênio (RNS), a perda do potencial de membrana mitocondrial (um potencial indispensável para manter a função fisiológica da cadeia respiratória), os danos em macromoléculas e a apoptose de células neuronais. Os estudos foram realizados a partir de grupos de células, sendo que algumas delas foram tratadas com as NLS carregadas com α-bisabolol, outras não receberam nenhum tipo de tratamento, enquanto outro grupo de células foi tratado com a droga donepezila (droga já utilizada para o tratamento sintomático da doença de Alzheimer), para fins de comparação. As células também foram incubadas, ou não, com o peptídeo beta-amiloide (Aβ), o principal indutor de todos os processos citados acima.    

Em todos os testes realizados, as NLS carregadas com o α-bisabolol responderam às expectativas do estudo, conferindo resultados satisfatórios. Elas inibiram o dano macromolecular e o estresse oxidativo, eliminando eficientemente as ROS e RNS. Além disso, também controlaram a apoptose nas células Neuro-2a. Esses resultados indicam o potencial protetor do α-bisabolol e mostram a efetividade do composto quando aliado às nanopartículas lipídicas sólidas.

O protagonismo da Nanobiotecnologia no contexto farmacológico é uma circunstância inevitável no cenário contemporâneo, e estudos como esse ilustram as infinitas possibilidades que o futuro da ciência nos reserva no combate de patologias que assolam nossa espécie. Assim como o α-bisabolol, outros compostos associados podem estar a um teste de trazer boas novas através da rápida farmacocinética apresentada pelas nanopartículas.



Esse texto é uma transposição didática do artigo:



SATHYA, Sethuraman, et al. Deciphering the anti-apoptotic potential of a-bisabolol loaded solid lipid nanoparticles against Aβ induced neurotoxicity in Neuro-2a cells. Colloids Surf B Biointerfaces, v. 190, n. 110948, p. 1-8, 2020.
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Capítulo 14



Nanobiotecnologia como aliada
no diagnóstico de doenças virais



Samara Mayra Soares Alves dos Santos [footnoteRef:16] [16:  Graduada em Engenharia de Bioprocessos pela Universidade Federal de São João Del-Rei (2017), cursando Mestrado em Ciências Biológicas (2021) pela Universidade Federal de Ouro Preto.] 






Sabe aqueles dias que você acorda com uma dor no corpo, que começa como quem não quer nada e quando vê já percorre todos os seus músculos até o fundo dos seus olhos?! Não bastasse essa “dorzinha” preguiçosa, você começa a sentir calafrios, dores de cabeça, e até aquela vontade de comer algo delicioso vai embora... e tudo o que você quer é ficar deitado. Nesse momento, sua mãe olha para você, e diz: - “O que é isso menino? Por que você está aí todo dengoso?!” Pronto! É nessa hora que bate aquele desespero! Será que eu estou com Dengue?? Mas afinal: o que é a Dengue? Como eu fico sabendo que eu estou com essa doença? Os métodos que diagnosticam a Dengue são confiáveis? E como eles funcionam?

Respondendo a primeira pergunta, a Dengue é uma doença infecciosa viral, transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. São conhecidos quatro sorotipos da dengue: tipos 1, 2, 3 e 4. O vírus da Dengue pertence à família dos flavivírus (no geral, são vírus transmitidos por mosquitos ou carrapatos). A doença pode se manifestar de forma assintomática ou evoluir para formas mais graves, levando até mesmo à morte do paciente. Os sintomas mais comuns são dores no corpo, febre, dor de cabeça ou nos olhos, falta de apetite, náuseas, tonturas, vômitos e erupções na pele, com tempo de duração de cerca de 5 a 7 dias. Não existem vacinas para combater essa infecção e o tratamento é feito com base em analgésicos e antitérmicos. Devido à falta de vacinas, a prevenção é realizada por meio de combate aos focos de proliferação dos mosquitos transmissores da doença.

Agora que você já sabe um pouquinho mais sobre essa doença, vamos explicar como saber se você está com o vírus da Dengue. Com os sintomas descritos acima, você deve procurar uma unidade de atendimento médico, onde será solicitado um exame que detecta:



- A presença do RNA do vírus da Dengue (por meio de técnicas moleculares, como o exame da Reação em Cadeia da Polimerase por Transcriptase Reversa - RT-PCR -, que, basicamente, transcreve uma molécula do RNA viral em DNA e faz sua amplificação, para posterior detecção do material genético do vírus).

- A presença de anticorpos desenvolvidos pelo seu organismo ao entrar em contato com o vírus (como exemplo, temos técnicas imunocromatográficas que se baseiam na adição de uma proteína específica em um dispositivo que irá detectar o anticorpo do paciente). Esses testes sorológicos têm a vantagem de identificar anticorpos que aparecem dias após o período da infecção. 



Nesse sentido, a Nanotecnologia vêm ganhando um espaço considerável nos últimos anos em métodos diagnósticos clínicos. Atualmente, existem inúmeros métodos de diagnóstico baseados em nanopartículas que detectam o composto de interesse. Por exemplo, pode-se ligar em uma nanopartícula um anticorpo específico para detectar uma proteína relacionada à replicação de um vírus, ou vice e versa. Também pode-se adicionar sequências de DNA que serão complementares à alguma sequência da molécula de interesse. As possibilidades são inúmeras e vêm ganhando cada vez mais espaço para o diagnóstico do vírus da Dengue, Zika, Mayaro, vírus da Febre Amarela, dentre outros vírus que infectam humanos.

Desde 2019 até o momento, o avanço em dispositivos nanobiotecnológicos alavancaram consideravelmente frente a pandemia do SARS-CoV-2, causador da COVID-19. Diversos dispositivos estão sendo criados para detectar a presença do vírus e/ou anticorpos contra esse novo coronavírus. Muitos deles vêm ganhando destaque devido à facilidade da análise dos dados gerados, a qual, algumas vezes, pode ser realizada apenas pela visualização da mudança da coloração do sistema utilizado. Com isso, o resultado pode ser observado de maneira mais rápida comparando-se com os métodos convencionais.  

Pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) desenvolveram um método para diagnosticar anticorpos contra o vírus da Dengue, baseado em Nanotecnologia. Eles utilizaram um nanosensor contendo nanopartículas de ouro ligadas às proteínas do vírus da Dengue para cada sorotipo existente (1,2,3 e 4). Essas proteínas foram produzidas de forma recombinante (a partir de processos biotecnológicos, os genes que produzem cada uma dessas proteínas são inseridos em um microrganismo, que, no caso desse trabalho, foi uma bactéria chamada Escherichia coli, a qual, por sua vez, produziu as proteínas em grandes quantidades). 

Quando esses nanosensores interagem com o sangue dos indivíduos que contém anticorpos contra o vírus da Dengue, é possível medir a interação dos anticorpos com as proteínas presentes no nanosensor por meio da Ressonância Plasmônica de Superfície Localizada. Esse fenômeno basicamente acontece da seguinte forma: a incidência de um campo eletromagnético (luz) no metal (que no caso é a nanopartícula de ouro) gera uma resposta que pode ser monitorada por espectros de absorção na faixa do Ultravioleta-visível (UV-Vis). Qualquer modificação que vier a ocorrer nessa nanopartícula, como a ligação da proteína e a interação com os anticorpos, gera um deslocamento desse pico de absorção. Tudo isso pode ser observado por meio de gráficos, sendo possível verificar se há presença ou ausência dos anticorpos de interesse.

A figura 1 mostra, de forma simplificada, como foi feita a construção do nanosensor para diagnóstico de anticorpos contra o vírus da Dengue. Após ligar as proteínas dos sorotipos da dengue em cada conjunto de nanobastões de ouro, é feita uma análise de espectroscopia na região UV-Vis. A posterior ligação de anticorpos contra as proteínas do vírus da Dengue resulta em uma mudança do espectro emitido. O gráfico em preto representa o espectro obtido com os nanobastões ligados às proteínas, e, em vermelho, o deslocamento desse pico do espectro de absorção, sendo possível avaliar que houve a ligação do anticorpo de interesse. 





Figura 1:  Ilustração esquemática do funcionamento do nanosensor de Ressonância Plasmônica de
Superfície Localizada. O esquema presente no lado esquerdo da figura mostra a interação que ocorre
entre o nanosensor e os anticorpos contra a Dengue (anticorpos verdes). À direita, é representado o que
acontece quando não há essa interação entre nanosensor e anticorpos inespecíficos (anticorpos laranjas)
(nesse caso, foi exemplificado o anticorpo contra o vírus Zika).



Os pesquisadores também avaliaram se esse nanosensor seria capaz de diferenciar os anticorpos contra o vírus da Dengue de outros vírus como o Zika (essa análise é realizada para determinar o que chamamos de especificidade do método de diagnóstico). O nanosensor conseguiu diferenciar de maneira satisfatória anticorpos anti-Dengue de anticorpos contra o vírus Zika. Os resultados dessa análise de especificidade são mostrados na figura 2; por meio da análise na região UV-Vis, o nanosensor contendo cada uma das proteínas dos diferentes sorotipos da Dengue conseguiu diferenciar de maneira satisfatória os anticorpos contra a Dengue dos anticorpos contra o vírus Zika.





Figura 2: Análise espectrofotométrica na região UV-Vis do nanosensor contendo nanopartículas de ouro
ligadas com proteínas do vírus da Dengue. As barras em azul representam o reconhecimento de anticorpos
contra a Dengue (deslocamentos de 24, 20, 10 e 37 nm, respectivamente). As barras em laranja nos mostram
que não ocorreu o reconhecimento de anticorpos contra o vírus Zika (deslocamento de 2, 0, 3 e 2 nm, respectivamente). Só é considerado como reconhecimento quando ocorrem deslocamentos acima de 5nm.



Em relação às doenças de origens virais, sabemos que o diagnóstico correto é essencial para o manejo e tratamento do paciente, pois não há medicamentos antivirais específicos para tratar a maioria dessas infecções. O artigo em questão mostrou uma alternativa com o uso de nanopartículas para detecção de anticorpos contra o vírus da Dengue. Entretanto, ainda são necessários mais estudos para melhorar ainda mais a eficiência desses métodos de diagnóstico. Por exemplo, nesse caso o diagnóstico é realizado por meio de um equipamento que faz a leitura da absorção de luz na faixa UV-Vis (um espectrofotômetro); nem todos os laboratórios de análises clínicas possuem esse equipamento e, por isso, novas pesquisas científicas

continuarão a ser realizadas, visando uma maior acessibilidade para a realização dos testes. A vantagem desse estudo é que esse nanosensor pode ser modificado para o diagnóstico de uma variedade de vírus de importância médica. O estudo e aplicação de dispositivos nanobiotecnológicos permite que se consiga resultados cada vez mais precisos para o diagnóstico de infecções virais e esse estudo abre um leque para inúmeras possibilidades no âmbito dos diagnósticos clínicos.





Esse texto é uma transposição didática do artigo:



VERSIANI, A. F. et al. Nanosensors based on LSPR are able to serologically differentiate dengue from Zika infections. Scientific Reports, v. 10, p. e-11302, 2020.
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Capítulo 15



Nanovacinas: nessa luta o tamanho não é documento



Gabriel José Lucas Moreira [footnoteRef:17] [17:  Farmacêutico pela Universidade Federal de Ouro Preto (2018), Mestre em Ciências Biológicas (2021) e Doutorando em Doenças Infecciosas e Parasitárias pelo Programa de Ciências Biológicas do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto (NUPEB/UFOP).] 






Mais de duzentos anos se passaram desde que Edward Jenner desenvolveu a primeira vacina do mundo, em 1796. Essa vacina combateu a epidemia da varíola nos séculos passados e promoveu a erradicação da doença. Esse importante avanço da ciência foi um grande passo para o desenvolvimento de inúmeras vacinas que estão disponíveis atualmente. Estima-se que existam cerca de mais de 70 diferentes tipos de vacinas contra mais de 30 agentes infecciosos.

A vacinação é considerada a estratégia mais eficaz e segura de proteger contra uma infecção, sendo responsável por eliminar ou reduzir drasticamente as chances de internação ou até mesmo o óbito, evitando de dois a três milhões de mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Apesar do enorme leque profilático contra várias enfermidades, ainda não conseguimos desenvolver vacinas contra doenças que há muito tempo assolam nossa humanidade, como a malária, a tuberculose, leishmanioses e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Além disso, muitos cientistas estão tentando aperfeiçoar as vacinas já existentes a fim de aumentar sua eficácia, principalmente no combate às infecções virais, já que os vírus sofrem mutações que alteram suas características e, consequentemente, afetam a proteção promovida pelas vacinas.

Os pesquisadores apontam que dentre as principais desvantagens das vacinas disponíveis estão: 

 

· Estimulação incompleta do nosso sistema imune;

· Necessidade de múltiplas doses;

· Instabilidade no nosso corpo;

· Necessidade de condições rígidas de armazenamento;

· Tempo de desenvolvimento e produção longos.



No cenário das atuais epidemias, estamos vendo como o desenvolvimento das vacinas é a medida mais efetiva no combate à novas infecções. Nesse contexto, há a necessidade da produção em larga escala que atenda a demanda global e que, sobretudo, seja eficaz em proteger as pessoas vacinadas. Com base nisso e nos recentes avanços na vacinação, a Nanotecnologia vem cada vez recebendo mais destaque ao promover soluções aos principais problemas das vacinas convencionais. E é dessa busca por novas tecnologias de vacinas que surgiram as nanovacinas, que se enquadram na nova geração de vacinas que usam nanopartículas (NPs) para entrega de antígenos ou adjuvantes (compostos que aumentam a eficácia das vacinas). 

Devido à escala de tamanho muito próxima entre nanopartículas e patógenos (Figura 1), o nosso sistema imune pode ser estimulado, promovendo uma resposta forte contra os patógenos. 





Figura 1: Conhecendo a escala nanométrica.



Outros benefícios das nanovacinas incluem sua melhor estabilidade no fluxo sanguíneo (o que pode aumentar a vida útil no sangue), estimulação do sistema imunológico aprimorada, baixa necessidade de doses de reforço e condições menos rígidas de armazenamento; além disso, há a possibilidade de desenvolver NPs com um alvo específico, como no caso das vacinas terapêuticas usadas no tratamento do câncer.



Nanopartículas como carreadoras de antígenos



Basicamente, as nanovacinas que usam NPs carreadoras de antígenos podem ser classificadas de duas formas: 



· Vacinas protetivas, aquelas que atuam na prevenção de diversas doenças infecciosas, como no caso das vacinas que empregam NPs para entrega de ácidos nucleicos contra o vírus causador da COVID-19; 

· Vacinas terapêuticas, que são usadas no tratamento de doenças como o câncer, Alzheimer, hipertensão e vício em nicotina. 



Essas nanopartículas são capazes de identificar o tecido ou a célula alvo de interesse e entregar o composto diretamente no local desejado. Essa é uma vantagem frente às vacinas tradicionais que são incapazes de controlar a liberação do antígeno, e muito menos identificar o tecido alvo. Além disso, as nanopartículas empregadas na prevenção de doenças são capazes de envolver e proteger o antígeno no seu interior e apresentá-lo às células do nosso sistema imune, gerando uma resposta contra tais antígenos. 

As nanopartículas podem apresentar os antígenos vacinais no seu interior ou em sua superfície (Figura 2). Essas formas de apresentação são fundamentais para entregar os antígenos de maneira eficiente às células do sistema imunológico. Os antígenos livres nas vacinas tradicionais podem ser facilmente degradados, afetando no seu desempenho, portanto, encapsular o antígeno nas nanopartículas impede sua degradação e fornece liberação prolongada e controlada no local alvo. A liberação controlada de antígeno também evita respostas exageradas e elimina a necessidade de doses de reforço. 

A incorporação de antígenos na superfície das nanopartículas confere a vantagem de apresentá-los às células de forma semelhante àquela apresentada pelos patógenos. Além disso, as nanopartículas possuem habilidade intrínseca de atuar como adjuvantes, ou seja, elas atuam como potenciadoras da resposta à vacina.



Adsorvido

Conjugado

Encapsulado

Misto

Nanopartícula

Antígeno

Ligante



Figura 2: Diferentes formas de apresentação de antígeno nas nanopartículas (NPs). Os antígenos
podem ser apresentados na superfície (adsorvidos ou conjugados), no interior das nanopartículas
(encapsulados) ou de forma mista com antígenos livres e antígenos encapsulados nas nanopartículas.



Composição das Nanopartículas



As NPs podem ser produzidas com inúmeros materiais e sua escolha determina a sua disponibilidade no nosso corpo. Dentre os principais componentes utilizados na produção de nanopartículas encontram-se: 



Esporos Bacterianos: estáveis em temperatura ambiente e frio extremo, pode apresentar antígenos de tétano na sua superfície, empregados em estudos experimentais na imunização contra a doença.

Partículas Pseudovirais: são nanoestruturas similares aos vírus e possuem capacidade de simulá-los, mas não são infectantes pois não há material genético do vírus; está em estudos iniciais para produção de vacinas.

Bacteriófagos: aumentam a produção de anticorpos, podem ser usados na vacinação contra Hepatite B, apresentando maior ativação da resposta imune do que as vacinas tradicionais empregadas na doença. 



Proteassomos: seguros para uso humano. São capazes de digerir proteínas em pequenos fragmentos. Empregados experimentalmente na prevenção de Influenza, reações alérgicas e HIV. Além disso, são utilizados na imunoterapia do câncer. 

Nanobeads: alta estabilidade de armazenamento, doses baixas necessárias para efeito terapêutico, melhora a ação do sistema imune. Empregadas nas vacinas anticâncer. 

Lipossomas: produzidas com os mesmos componentes de nossas membranas celulares. Principalmente composta por fosfolipídios que formam uma membrana estável, na qual há uma parte polar voltada para o exterior e outra apolar no interior. Melhora o índice terapêutico e a resposta imune. Biocompatível e biodegradável. Funcionam como carreadoras de biomoléculas e drogas para tratamento e vacinação.





NPs empregadas em nanovacinas apresentam uma ampla variedade de aplicações e vêm recebendo alto investimento de grandes indústrias farmacêuticas. Algumas nanovacinas estão nos estágios iniciais de desenvolvimento enquanto outras já estão sendo comercializadas (Tabela 1).



Tabela 1: Nanopartículas em estudo ou aprovadas para imunização ou tratamento até o ano de 2018. CFIA= Agência Canadense de Inspeção de Alimento; APVMA= Agência Australiana de Pesticidas e Medicina Veterinária; USDA= Departamento de Agricultura dos Estados Unidos; FDA= Agência de Alimentos e Fármacos dos Estados Unidos.

		Nome

		Tipo de Nanopartícula 

		Uso

		Estágio de aprovação



		Vaxfectin®

		Lipossomas

		Imunização com DNA contra H5N1

		Teste clínicos de Fase 1



		ZYC101

		DNA microencapsulado

		Tratamento de Displasia por HPV

		Teste clínicos de Fase 1



		DP6-001

		Vacina de DNA com Múltiplos antígenos polivalentes 

		Vacina contra HIV

		Teste clínicos de Fase 1



		Apex-IHN®

		Vacina de DNA

		Previne a necrose hematopoiética infecciosa

		Licenciada pelo CFIA 



		LifeTide®

		Plasmídeos Terapêuticos

		Reduz morbidade e mortalidade perinatal

		Aprovado pela APVMA



		Provenge™

		Células Dendríticas 

		Tratamento do Câncer de Próstata 

		Estudos clínicos de Fase I e II



		Oncept®

		Plasmídeos Terapêuticos

		Reduz Melanoma canino

		Licenciada pelo USDA  



		FluMist®

		Nanocomplexos de Quitosana

		Vacinas vivas atenuadas contra Influenza

		Aprovado pela FDA 



		Inflexal®

		Virossomos

		Vacinas de subunidade contra Influenza

		Aprovado pela FDA 



		DepoDur™

		Lipossomas

		Controle de Dores

		Aprovado pela FDA 



		Myocet®

		Lipossomas

		Tratamento de Câncer de Mama

		Aprovado na Europa e Canadá







Vantagens das NPs



· Ampla faixa de tamanho e maior disponibilidade

· Versatilidade de vias de administração

· Alta afinidade por células do sistema imune

· Podem ser empregadas na prevenção de doenças e em tratamentos

· Seguras e estáveis no organismo



Desvantagens das NPS



· Infraestrutura complexa e cara para sua produção

· Partículas muito pequenas podem ser eliminadas do corpo

· Lipossomas podem se agregar durante o armazenamento

· Escassez de conhecimento sobre os efeitos a longo prazo



Diante dessas informações, percebemos que, à medida que novas infecções ou condições de saúde não são responsivas pelas formas tradicionais de tratamento e prevenção, fica evidente a importância de explorar novas áreas, como a Nanotecnologia, e utilizá-las em benefício da humanidade. 

A capacidade das nanopartículas de cruzar as barreiras biológicas junto com seu tamanho, forma, carga, porosidade, eficácia e estabilidade estão sendo exploradas na formulação de vacinas que podem tornar as respostas imunológicas mais eficientes. A maioria das formulações ainda se encontra em seus estágios de teste e o número de produtos comercializados é relativamente baixo. Mas, com a recente aprovação das vacinas de RNA contra a COVID-19 e que empregam nanopartículas lipídicas, espera-se que a liberação de novos produtos seja mais rápida. 





Esse texto é uma transposição didática dos artigos:



HEMANT, Y.K.S. et al. Nanovaccines formulation and applications-a review. Journal of Drug Delivery Science and Technology, v. 44. p. 380-387, 2018.
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DNA em tetraedro para entrega
de drogas: como isso é possível?



Camila Henriques de Paula Fernandes [footnoteRef:18] [18:  Graduada em Engenharia de Bioprocessos pela Universidade Federal de São João del-Rei (2017) com Mestrado (2020) e Doutorado (em andamento) em Biotecnologia pela Universidade Federal de Ouro Preto.] 


Angélica Bianchini Sanchez [footnoteRef:19] [19:  Graduada em Química Ambiental pela Universidade de São Paulo (2011) e Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo (2017).] 






As infecções causadas por bactérias resistentes a antibióticos são uma preocupação pública mundial. Atualmente, existem várias formas de solucionar ou minimizar esse problema, como, por exemplo, a associação de antibióticos. Dentre as estratégias já existentes, a Terapia de Oligonucleotídeos Anti-sentido (ASO) vem se destacando devido a sua boa resposta. Mas, o que são esses oligonucleotídeos anti-sentido e o que fazem? 

Antes, devemos lembrar que, para que o gene seja transcrito em RNA mensageiro e posteriormente traduzido em uma proteína, a cadeia de DNA “anti-sentido” é utilizada como molde para a síntese da cadeia complementar “sentido” de RNA. Alguns cientistas descobriram que moléculas curtas de DNA de fita simples, os oligonucleotídeos anti-sentido, são complementares e podem se ligar ao RNA mensageiro (mRNA), impedindo a produção de proteínas envolvidas em doenças, ou de proteínas essenciais aos microrganismos, entre elas, as que conferem resistência aos antibióticos em bactérias. Por isso, os ASOs têm demonstrado uma ótima eficácia como antibactericidas.

Contudo, os ASOs necessitam de estratégias para conseguir entrar nas células, pois possuem alto peso molecular e são hidrofílicos e, portanto, difíceis de penetrar as membranas lipídicas da parede celular bacteriana, o que dificulta sua utilização. 

Muitos materiais já foram estudados para atuar na entrega de ASOs, como, por exemplo, lipossomas, polímeros, vitamina B12 e peptídeos de penetração celular (CPPs). Dentre esses, os CPPs são os mais eficientes, porém, sua utilização vem sendo impedida devido à citotoxicidade e imunogenicidade para o hospedeiro. Assim, o desenvolvimento de novos transportadores é muito importante.

Pesquisas recentes demonstram que nanomateriais de DNA se apresentam como uma possibilidade promissora e revolucionária na entrega de drogas. Especificamente, o DNA tetraedro (Td), ou seja, sequências de bases nucleicas emparelhadas de modo a formar um origami de DNA em tetraedro, já vem sendo utilizado com sucesso. Esses resultados apontam que o Td pode ser um bom agente de entrega de ASOs às bactérias, porém essa aplicação ainda requer muito estudo.

Nesse contexto, cientistas da Quarta Universidade Médica Militar da China desenvolveram Tds ligados à ASOs, e investigaram as suas características físico-químicas e sua eficiência em entrar nas células bacterianas e realizar a inativação de genes essenciais para diferentes espécies de bactérias. Nesse estudo, os pesquisadores realizaram a montagem do Td, unindo quatro sequências de fitas simples de DNA para formar a estrutura em tetraedro. Em seguida, foi preparado um complexo nanoparticulado através da associação de Td com um reagente que se liga ao DNA e facilita sua entrada nas células bacterianas pela formação de lipossomas, o “Lipofectamine 2000” (LP2000), bastante utilizado em experimentos de biologia molecular. A figura 1 ilustra como esse complexo LP-Td-ASO penetra na membrana bacteriana, entregando o ASO em seu citoplasma; por sua vez, o ASO se liga à uma sequência de RNA mensageiro, inibindo sua função (Figura 1).





Figura 1: Esquema explicativo do LP-Td entrando na bactéria E. coli e
entregando o ASO. (Esquema desenvolvido no BioRender®).



Após as etapas de montagem, as amostras foram analisadas por técnicas especiais de microscopia para medir a distribuição de tamanho do complexo. A automontagem do tetraedro de DNA (Td) se mostrou bem-sucedida e as imagens obtidas por microscopia demonstraram que cada tetraedro possuía um diâmetro médio de 10 nm. Por outro lado, as nanopartículas formadas pelo complexo do Td com Lipofectamine (LP-Td) exibiram tamanhos homogêneos de aproximadamente 30 nm.

Para estudar as características de absorção do Td em bactérias, células de Escherichia coli e Staphylococcus aureus foram incubadas com diferentes soluções de Td ou com o complexo LP-Td. Todos esses compostos foram marcados com um fluoróforo (um composto químico fluorescente que pode reemitir luz) em várias concentrações e o número de bactérias marcadas por esse fluoróforo foi analisado por citometria de fluxo (técnica para contar e caracterizar células; o equipamento utilizado para isso é chamado de citômetro de fluxo, ou apenas citômetro). Dessa forma, os pesquisadores conseguiram comparar, por meio da intensidade da fluorescência medida pelo citômetro, qual dos compostos conseguia penetrar com mais eficiência nas células bacterianas. 

Foi observado que o Td aderiu à superfície da membrana da bactéria de forma eficiente, mas poucas moléculas penetraram a célula, provavelmente devido à sua hidrofilicidade. No entanto, o complexo LP-Td obteve alta eficácia de penetração em bactérias, dentro de poucos minutos. Com base nesses resultados, os autores especularam que, nesse processo de captação, a estrutura única do Td aumenta sua ligação com a superfície bacteriana, enquanto a hidrofobicidade do LP2000 aumenta a capacidade do Td de entrar na célula bacteriana. Portanto, o LP-Td pode ser internalizado com sucesso por bactérias E. coli e S. aureus. 

Para investigar se o LP2000 nessa concentração poderia proteger o Td da hidrólise enzimática, a integridade estrutural do Td e do LP-Td foi monitorada. Embora Td e LP-Td fossem ambos degradados em altas concentrações de DNase (uma enzima que degrada DNA), o LP2000 protegeu o Td da hidrólise em menores concentrações da enzima. Estes dados indicaram que o LP-Td tinha maior estabilidade do que o Td.

Em seguida, as influências da temperatura de incubação na eficiência de captação de LP-Td também foram investigadas. Como resultado, a eficiência de captação não diminuiu quando E. coli e S. aureus foram tratadas com LP-Td a 4°C em comparação com 37°C, indicando que o processo de captação em bactérias era independente da temperatura.

Finalmente, os pesquisadores investigaram a atividade antibacteriana dos ASOs ligados ao LP-Td. Para isso, eles desenvolveram um LP-Td modificado com um oligonucleotídeo anti-sentido (ASO) que inibe o gene de uma proteína responsável pelo transporte de compostos que atuam na biossíntese de ácidos graxos em E. coli, ou seja, essencial para a construção da membrana celular e para o crescimento da bactéria. Foi observado que o LP-Td modificado inibiu significativamente o crescimento de E. coli cinco horas após o tratamento, em pequena dose, ou seja, o LP-Td associado ao ASO possui função antibactericida. 

Nesse estudo, investigou-se, então, a eficiência de captação do DNA tetraedro (Td) em dois diferentes tipos de bactérias. O Td, quando ligado a uma proporção muito baixa de LP2000, obteve ótima eficácia de penetração nas bactérias em poucos minutos, em qualquer temperatura. Além disso, os ASOs ligados ao LP-Td tiveram um impacto significativo na taxa de crescimento de E. coli, agindo como antibactericida e correspondendo ao objetivo presumido inicialmente pelos cientistas. 

Tendo em vista o desafio que é transportar e entregar drogas ao alvo celular para o tratamento de infecções e de outras doenças, novas percepções sobre as características de absorção de Td por bactérias e estratégias de ligação entre ASOs e Td oferecem oportunidades para o desenvolvimento de novos sistemas de distribuição de ASOs e, com isso, tratamentos mais eficazes contra bactérias resistentes à antibióticos.
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Nanomontagem de DNA em
prol do tratamento do câncer



Luis Henrique Flores Nilsen [footnoteRef:20] [20:  Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Ouro Preto (2018) com Mestrado em Biotecnologia (2020 em andamento) pela Universidade Federal de Ouro Preto.] 






O câncer é uma das doenças que mais causa morte e pânico em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer foi responsável por dez milhões de mortes no ano de 2020. As neoplasias podem surgir quando ocorre uma alteração celular, gerada a partir de danos ao material genético. Esses danos, quando não são reparados e não levam à destruição celular programada, geram um processo de reprodução exacerbada das células, as quais acabam crescendo além dos padrões normais.

A neoplasia pode ter uma morfologia bem caracterizada e com dimensões bem definidas, sendo conhecida nesse caso como tumor benigno e, quando ocorre o extravasamento para outras regiões do organismo e se espalha ao longo de outros órgãos, passa a ser designada como um tumor maligno, gerado pelo processo de metástase. Um tumor benigno é aquele que se apresenta com um crescimento mais lento, no qual as células se assemelham muito às dos tecidos normais do nosso organismo; mas, apesar da apresentação uniforme e da não propagação para outros tecidos, esse tipo de tumor pode comprimir outros órgãos mesmo com a “não invasão”. 

Já no caso dos tumores malignos, ocorre o oposto: há um crescimento descontrolado e uma produção de células com características diferentes. Portanto, em alguns casos, quando o diagnóstico é precoce, podemos ver um câncer que ainda não se espalhou para outros tecidos, facilitando o tratamento.

Essa doença possui uma gama de variedades que pode afetar o nosso organismo como, por exemplo, o câncer de mama que afeta as células mamárias, o câncer de estômago conhecido como câncer gástrico e o câncer de próstata, dentre outros que afetam as nossas vidas e preocupam boa parte da população. Por mais que observemos os tipos de tumores que podem se desenvolver ao longo da vida, ainda resta a dúvida: quais são os fatores que desencadeiam uma neoplasia? A resposta é complexa, devido aos muitos fatores que podem desencadear esse processo e fatores que ainda desconhecemos completamente. Dessa maneira, podemos dividir em dois grupos os fatores que desencadeiam uma neoplasia, sendo eles internos e externos. O primeiro se relaciona com problemas na genética do indivíduo, além das doenças relacionadas a questões hormonais e de doenças autoimunes.

Além disso, os fatores internos estão intrinsecamente relacionados com os externos, pois eles influenciam as modificações do DNA. Nos fatores externos, temos os problemas de má alimentação, o tabagismo, o uso exacerbado de bebidas alcoólicas, a radiação e os carcinogênicos biológicos, como a infecção por certos tipos de vírus; todos esses processos podem gerar danos ao DNA de forma irreversível.

Sendo assim, devemos manter a rotina de acompanhamento médico e de exames para diagnosticar a doença em seu início e poder tratá-la. No caso do câncer, os exames médicos específicos são a radiografia, ultrassonografia, ressonância magnética e a biópsia da região que se busca investigar. Caso contrário, a doença será diagnosticada em estágios mais avançados, comprometendo a eficácia do tratamento. Os tratamentos geralmente são administrados via radioterapias a partir de radiação localizada, quimioterapias com remédios anticâncer e cirurgias retirando a massa cancerosa, sendo esses processos administrados em concomitância ou isolados.

Devido a sua alta inespecificidade, a quimioterapia é altamente eficaz contra as células cancerosas, mas também atua contra as células saudáveis, deixando debilitado o organismo do indivíduo e causando consequências adversas, e até mesmo o óbito. Estudos em Ciências Oncológicas, que analisam as neoplasias, têm buscado, por meio da investigação científica alinhada com o avanço tecnológico, soluções para as lacunas ainda presentes nos estudos sobre o câncer.

Nesse contexto, a Nanotecnologia é uma das ferramentas científicas de tecnologia avançada que pode ser usada para combater células cancerígenas sem prejudicar as células saudáveis, promovendo um tratamento mais eficaz e eficiente. Com isso, as equipes dos departamentos de Química, Fisiologia e Genômica Funcional Shands Cancer Center, do instituto de McKnight da Universidade da Flórida em colaboração com Laboratórios de Ciências, Biomedicina, Engenharia, Química e outros da Universidade de Hunan, na China, pensaram na possibilidade de utilizar construções nanométricas de DNA em duas a três dimensões, juntamente com materiais medicamentosos, para a entrega específica de remédios anticâncer em células leucêmicas.

A Nanotecnologia de DNA, por meio da utilização de moléculas de ácido nucléico de uma dimensão (1D) para a construção de estruturas em duas ou três dimensões (2D ou 3D), é de grande interesse para os estudos científicos da área médica, pois, por meio desses, existe a possibilidade de criar modelos que possam fazer a entrega dos quimioterápicos nas regiões de interesse. As nanoestruturas de DNA podem ser facilmente montadas devido às suas ligações de hidrogênio, sendo essa uma de suas vantagens como carreadores funcionais.

No entanto, ainda existem desafios a serem superados, pois assim como acontece para os fármacos, a absorção celular da maioria das nanoestruturas é feita de forma passiva ou por meio da permeabilidade e retenção celular. No estudo citado acima, os pesquisadores buscaram resolver a dificuldade da absorção celular passiva por meio de um direcionamento específico. Para isso, utilizaram ligantes para promover um reconhecimento direcionado ao local de interesse. Inicialmente, os estudiosos analisaram a possibilidade de usar anticorpos específicos, porém, o risco de uma reação imunológica do nosso organismo é alta, impedindo o processo. Então, para evitar esse problema, eles utilizaram aptâmeros, que são pequenas estruturas de DNA ou de RNA com características e desenho específico. Os aptâmeros foram selecionados in vitro buscando-se o reconhecimento de uma proteina ou região de uma célula leucêmica, para que a sequência do aptâmero pudesse agir como “chave-fechadura” nessa região de interesse. 

Uma outra questão da entrega de fármacos por nanomateriais seria a bioestabilidade, o que foi resolvido utilizando-se as estruturas bi ou tridimensionais do DNA, pois essas apresentam ótima estabilidade. Por último, os pesquisadores garantiram que ocorreria a liberação ativa na região de interesse por meio do uso de estruturas que, ao serem reconhecidas em pH mais ácidos, liberam os quimioterápicos anti-câncer.

Dessa forma, foram utilizados quatro DNAs de fita simples automontados, por meio da hibridização. Com suas próprias ligações de hidrogênio, essas sequências formaram um conector em forma de “X”. Cada conector possuía três sequências distintas em suas extremidades, que eram denominadas de “braços”. Em seguida, os pesquisadores também realizaram construções de DNA em forma de “Y”, denominadas de domínios funcionais, que possuíam “braços” complementares aos “braços” dos conectores descritos anteriormente, aos quais elas se uniriam, formando o que eles chamaram de “unidade de construção”. Os domínios funcionais em forma de “Y” foram estruturados com aptâmeros de direcionamento para o local de interesse, e ligados a drogas anticâncer, formando, em seguida, nanoestruturas que puderam ser direcionadas às células (Figura 1).





Figura 1: Desenho esquemático da automontagem de DNA. Inicialmente, conectores e domínios funcionais foram automontados separadamente. Os domínios funcionais foram acoplados com aptâmeros direcionadores (sequências de DNA) e com drogas anticâncer. Então, conectores e domínios funcionais foram ligados pelos seus “braços” para formar as chamadas unidades de construção. Em seguida, várias dessas unidades foram ligadas, formando nanoestruturas, as quais foram então direcionadas para as células-alvo (células leucêmicas).



Após a nanomontagem, foram realizados testes para avaliar a eficiência dessas nanoestruturas e sua especificidade pelas células cancerosas. Para garantir o direcionamento à célula-alvo cancerosa, foi utilizado um aptâmero denominado como “sgc8”, que interage especificamente com células leucêmicas linfoblásticas. Para avaliar esse processo de especificidade, foi usado um corante orgânico para corar o sgc8, e as células foram analisadas por uma técnica de imageamento chamada “microscopia confocal de varredura a laser”. Assim, foi possível verificar se o aptâmero sgc8 corado estava atingindo as células de interesse.

Os pesquisadores também avaliaram a citotoxicidade das nanomontagens carregadas com drogas anticâncer, e observaram que essas nanoestruturas apresentaram citotoxicidade seletiva, ou seja, foram eficientes em destruir apenas as células leucêmicas sem ocasionar danos às células normais. Portanto, vemos que uma nanomontagem de DNA com aptâmeros específicos, associada a multi fármacos, pode ser uma ferramenta inovadora contra o câncer, possibilitando até usar esse modelo para possíveis outros tratamentos. 

Atualmente, existem outros nanocarreadores de fármacos, como os lipossomas e as nanopartículas lipídicas, que são sistemas com alta biocompatibilidade. Além disso, assim como as nanopartículas de DNA, eles podem controlar em que momento o fármaco é liberado no local de interesse. Porém, os lipossomas, por exemplo, não permitem uma entrega ativa em muitos dos tecidos oncogênicos, como é o caso dos linfomas, em que as nanoestruturas de DNA podem chegar especificamente. Então, embora existam outras estratégias terapêuticas para entrega direcionada de fármacos, ainda restam desafios que podem ser superados com nanoestruturas de DNA.

Em suma, na nanomontagem de DNA vemos uma técnica inovadora e uma alternativa que pode ser empregada com sucesso e que é de grande interesse na área médica, já que essa nanoestrutura pode atingir tamanhos controlados e ter uma alta quantidade de fármacos 

associados a ela. As nanopartículas de DNA também podem ser montadas e desmontadas facilmente pelas suas ligações de hidrogênio. Além disso, como mostrado pelos pesquisadores do trabalho exemplificado acima, as estruturas de aptâmeros também são sequências de DNA, o que implica em fácil interação e planejamento de alvos específicos.

A partir do trabalho realizado por esses pesquisadores, também foi possível observar que as nanoestruturas têm grande potencial como ferramenta terapêutica para estágios avançados do câncer, sem que ocorra alta debilitação do organismo. Com isso em mente, vejo que a Nanobiotecnologia será uma das ferramentas mais utilizadas em tratamentos de qualidade e com alta eficiência, possibilitando a cura de muitas outras doenças e não apenas o tratamento do câncer.
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Neste capítulo trazemos dicas de conteúdos presentes em sites, livros, cartilhas, revistas, jogos, histórias em quadrinhos e artigos científicos que abordam Nanociência e Nanotecnologia. Com isso, pretendemos que esse tópico possa ser utilizado como um guia para assuntos que podem ser levados para a sala de aula e, ainda, acessados pelos próprios estudantes nas suas residências, de modo a continuar o conhecimento visto na escola. 

Muitos desses materiais são úteis para auxiliar os professores durante a formulação de aulas e na realização de práticas experimentais que podem ser desenvolvidas até mesmo com a ajuda dos alunos. Para todas as sugestões, iniciamos com breves textos explicativos e depois apresentamos tabelas com informações sobre os materiais em questão, tal como o local para acessá-los. Esperamos que gostem!



Dicas de livros e cartilhas



Livros que abordam Nanociência e Nanotecnologia permitem um maior entendimento de conteúdos comuns da área tecnológica e científica, tais como nanopartículas, nanomateriais, nanotoxicologia, biomimética, aplicações práticas, dentre outros temas. Para além da versão impressa, muitos livros disponíveis atualmente apresentam a vantagem de possuir uma versão online e gratuita, permitindo um maior acesso para o público-alvo. Trouxemos alguns exemplos de livros que consideramos interessantes como base teórica desses assuntos e que podem ser utilizados em sala de aula. Muitos deles possuem diversas figuras didáticas e experimentos práticos com materiais de fácil acesso, contribuindo para uma melhor compreensão do tema. 

O livro “Nanotecnologia na escola: do ensino fundamental ao superior”, publicado por Oliveira, Câmara e Apolinário (2020), apresenta uma sequência didática que contribui tanto para a atualização quanto para a formação docente, permitindo que esses profissionais possam abordar a temática da Nanotecnologia em turmas do Ensino Médio, no componente curricular de química. Os autores exploram propriedades e ligações químicas, além de conceitos próprios das nanopartículas, aliando esses conteúdos com questões condizentes ao movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente (CTSA).

Ao buscar conteúdos que tenham como premissa uma maior aproximação do conteúdo científico com estudantes e com a sociedade, não deixem de conferir o material “Nanotecnologia para alunos do ensino médio e público em geral”, escrito por Colnago e Mascarenhas (2016). Esse é um livro que traz vários conceitos teóricos e aplicados sobre Nanociência e Nanotecnologia, em linguagem descomplicada. Os autores contam a história de uma discussão levada por um aluno do Ensino Médio para a sala de aula, mostrando o entusiasmo do professor com esse interesse e a curiosidade do aluno. A cada capítulo, o livro traz explicações sobre o universo nanotecnológico, desde esclarecimentos básicos sobre a escala nanométrica até como podemos analisar e utilizar de forma prática os nanomateriais. Além disso, traz sugestões de experimentos simples e mostra aplicações da Nanotecnologia no Brasil e no Mundo.

Já o livro “#Nanoteam – O ensino da nanotecnologia via metodologias ativas: nanociência por meio de uma abordagem colaborativa”, escrito pelos autores Berger, Silva e Moura (2020), une as atuais metodologias ativas comumente empregadas no âmbito educacional, como o JIGSAW, às abordagens de Nanociência e Nanotecnologia. Com isso, essa obra representa um excelente guia didático para reprodução das propostas em sala de aula, tais como murais online, vídeos, infográficos, dentre outras.

A cartilha "Nanotecnologia para todos!", escrita pelos autores Silva e Toma (2018), representa um material didático direcionado para a divulgação científica da Nanotecnologia nas escolas brasileiras. Além de explicações lúdicas e simples sobre conceitos fundamentais da Nanociência e Nanotecnologia, os autores chamam atenção para as questões do Enem sobre o tema, as quais podem ser acessadas pela plataforma virtual “Ensinano”, disponibilizada na cartilha. A grande vantagem desse material é que ele pode ser levado para sala de aula e usufruído pelos próprios estudantes. 

Por último, o livro “Nanotecnologia experimental”, de autoria de Toma, Silva e Condomitti (2016), traz uma série de protocolos que permitem sintetizar nanomateriais, tais como nanopartículas de prata, de ouro e magnéticas, em todos os níveis de ensino. Trata-se de um material base para os docentes que gostam de colocar a mão na massa. Além disso, os autores trazem informações acerca da biossegurança necessária para lidar com nanomateriais, incluindo o descarte apropriado dos resíduos gerados durantes as práticas experimentais.



Tabela 1: Sugestões de livros e cartilhas sobre Nanociência e Nanotecnologia.
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Dicas de conteúdos digitais



No mundo moderno, o conhecimento caminha junto com a tecnologia. Em se tratando de Nanotecnologia não seria diferente. Diversos sites que têm como objetivo abordar Nanociência e Nanotecnologia, tanto para a população em geral quanto para a formação de professores, ilustram bem o quanto podemos usar a Internet a nosso favor. Pensando nisso, trouxemos também algumas dicas de sites que retratam muito bem essa temática e trazem diversos materiais didáticos adicionais gratuitos e disponíveis para downloads. 



“ENSINANO”– A cartilha que deixamos como referência no tópico acima (“Nanotecnologia para todos!”) está contida no site: “Ensinano”-uma plataforma de ensino de Nanotecnologia coordenada pelo Professor Dr. Delmárcio Gomes, com a colaboração do Professor Dr. Henrique Toma. Essa plataforma é registrada junto a secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo e nela você encontra materiais disponíveis para download, esclarecimentos sobre questões retiradas do Enem acerca da Nanotecnologia, além de cursos e palestras para capacitação de professores.



“NANOEACH”– O site foi criado com o intuito de popularizar o universo científico da Nanotecnologia e é formado por uma equipe ampla de profissionais multidisciplinares nas áreas de Ciências da Natureza, Biotecnologia, Sistemas de Informação, Gestão ambiental, dentre outras áreas que agregam qualificação e competência para discussões dos diversos conceitos e aplicações nanotecnológicas. Seu conteúdo mostra inúmeras informações atualizadas sobre os últimos avanços e aplicações cotidianas da Nanotecnologia, além de diversos vídeos e palestras. É um outro site que vale muito a pena conferir!



“NANOZONE”– Embora esse site esteja disponível apenas em outro idioma (inglês), ele se mostra muito interessante pois traz diversas informações lúdicas sobre Nanotecnologia e vários conteúdos que podem ser utilizados em sala de aula. Além disso, traz uma parte importante sobre como os cientistas trabalham e porque devemos refletir sobre o futuro em relação à Nanotecnologia.



“NANOOZE”– Página criada para envolver o público infantil, deixando as crianças empolgadas com a ciência e, especialmente, com a Nanotecnologia.  É um site que lhe permite selecionar o idioma que pretende acessar (inglês, espanhol ou português) e possui diversos conteúdos relevantes publicados em edições de revistas, como por exemplo: “quão pequeno podemos ir”, “a biomimética”, “nanomedicina”, dentre outros assuntos muito interessantes.



“O ADMIRÁVEL MUNDO NANOMÉTRICO”– Site criado por pesquisadores da UFN (Universidade Franciscana) que possui diversos vídeos explicativos e conteúdos sobre os nanomateriais e diversas aplicações da Nanotecnologia.



“PETNANO”– Site pertencente ao grupo PET-Química Supramolecular, Nanociência e Nanotecnologia  do Instituto Federal do Rio de Janeiro que realiza uma divulgação científica com o propósito de elaboração de ferramentas didáticas para o ensino de química, especialmente direcionado para a formação de profissionais docentes. Possui um tópico intitulado “Nanocuriosidades” que contém assuntos como: “a nanotecnologia pode ajudar no tratamento de fertilidade?”, “como a nanotecnologia pode ajudar nas análises forenses”, “a nanotecnologia também está inserida em vacinas contra a COVID-19”, dentre outras curiosidades muito interessantes.



“NANOCIENCIAETECNOLOGIA.BLOGSPOT”– Blog criado no ano de 2012 por dois profissionais do Ensino Básico Técnico e Tecnológico: uma professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) e um professor do Instituto Federal Catarinense (IFC). Com o intuito de divulgar um material didático, os autores trazem um vídeo sobre a escala nanométrica e um experimento simples para análise da dimensão nano. Além disso, exploram outras informações referentes ao tema.



“MAISUNIFRA”– Site de conteúdos educacionais criado e coordenado por uma equipe multidisciplinar que disponibiliza diversos objetos de aprendizagem, tais como animações, hipertextos, palestras, quadrinhos e vídeos. Trata-se de um site completo pois traz informações sobre várias disciplinas, possuindo uma robusta sessão sobre Nanociências, com palestras, entrevistas e informações sobre propriedades ópticas e magnéticas características dos nanomateriais, além de assuntos relacionados às atuais inovações do setor.



Tabela 2: Sites e conteúdos digitais sobre Nanociência e Nanotecnologia.

		Imagem do material

		Nome do Site

		Referência



		

		

“Ensinano – Plataforma de Ensino da Nanotecnologia”

		

Disponível em: <https://www.ensinano.com.br/>. Acesso em: 08 julh. 2021.



		

		



“NANOEACH”

		

Disponível em: <http://www.each.usp.br/nanoeach/>. Acesso em: 03 ago. 2021.





		



		



“NANOZONE”

		

Disponível em: <https://nanozone.org/>. Acesso em: 03 ago. 2021.





		

		

“NANOOZE”

		

Disponível em: <https://www.nanooze.org/>. Acesso em: 03 ago. 2021.





		

		

“O ADMIRÁVEL MUNDO NANOMÉTRICO”

		

Disponível em: <http://nanodivulga.ufn.edu.br/>. Acesso 03 ago. 2021.



		

		



“PETNANO”

		

Disponível em: <https://petnanoifrj.wixsite.com/petnanoifrj/o-que-e-o-petnano>. Acesso em: 05 ago. 2021.



		

		

“NANOCIENCIAETECNOLOGIA.BLOGSPOT”

		

Disponível em: <http://nanocienciaetecnologia.blogspot.com/>. Acesso em: 07 ago. 2021.





		

		





“MAISUNIFRA”







		

Disponível em: <http://maisunifra.com.br/conteudo/conceitos-basicos-relacionados-a-nanociencia/>. Acesso em: 07 ago. 2021.









Dicas de jogos e histórias em quadrinhos



Além de livros e sites, trouxemos algumas dicas de materiais adicionais como tirinhas educativas e jogos que envolvem os temas de Nanociência e Nanotecnologia. No site “O admirável mundo nanométrico”, que citamos no tópico acima, encontra-se também o jogo “Admirável mundo nano”, que pode ser utilizado em diferentes níveis educacionais. O jogo possui quatro fases que explicam Nanociência e Nanotecnologia e testam o nosso conhecimento sobre o assunto. Vale a pena aprender e se divertir com esse “nano” jogo!

Considerando esse contexto lúdico, sabemos que as histórias em quadrinhos também representam uma maneira muito interessante e divertida de divulgar o conhecimento. Muitos temas complexos  podem ser melhor compeendidos quando explorados sob a forma de tirinhas ou de histórias em quadrinhos. Com a Nanotecnologia não poderia ser diferente, e, pensando nisso, trouxemos algumas dicas de materiais que ilustram de forma muito didática e divertida todo esse universo que está tão presente em nossas vidas e merece ser conhecido. 



“HISTÓRIAS EM QUADRINHOS SUPER NANO”– A nossa primeira dica é sobre o trabalho realizado pelo grupo de pesquisa “PETNANO”, que também deixamos como sugestão de site. Nele você encontra algumas histórias em quadrinhos que mostram exemplos da aplicação da Nanotecnologia na evolução dos processadores, seu uso na área médica e embalagens de alimentos, dentre outras histórias muito interessantes. 



“TOMINHA EM AÇÃO” (NANOEACH)– Outro material muito didático na forma de histórias em quadrinhos é o desenvolvido pelo site “NANOEACH”, também sugerido acima. Esse material faz uma homenagem ao pesquisador Henrique E. Toma, autor de diversos livros na área da Nanotecnologia. As tirinhas retratam um pouco sobre Nanotecnologia e alguns conceitos de fenômenos químicos.   



“GIBINANO” (NANOESCOLA)– O projeto NanoEscola é uma iniciativa do Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano), que faz parte do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), uma organização social do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Nesse projeto, destacamos a iniciativa “GibiNano”, que traz histórias em quadrinhos que retratam a Nanotecnologia presente em alimentos, em cosméticos, na agricultura, no setor têxtil, dentre outros, exemplificando de forma muito didática a atuação nanotecnológica nesses setores. 






Tabela 3: Jogos e histórias em quadrinhos sobre Nanociência e Nanotecnologia.

		Imagem do material

		Nome do Material

		Referência



		

		

Jogo: “Admirável mundo Nano”

		

Disponível em: <http://nanodivulga.ufn.edu.br/index.php/conteudos-digitais-em-nano/jogo-digital/>. Acesso em: 05 ago. 2021.



		

		





História em quadrinhos: “Super Nano” - PETNANO

		



Disponível em: <https://petnanoifrj.wixsite.com/petnanoifrj/hist-rias-em-quadrinhos>. Acesso em: 05 ago. 2021.



		

		



“Tominha em ação” - NANOEACH

		



Disponível em: <http://www.each.usp.br/nanoeach/?p=356>. Acesso em: 05 ago. 2021.



		

		



“GIBINANO” - Nanoescola

		

Disponível no Facebook: <https://www.facebook.com/nanoescola4u/>. Acesso em: 05 ago. 2021.









Dicas de artigos científicos



Nos dias de hoje, sabemos que a maioria dos profissionais docentes acabam perdendo contato com artigos científicos após concluírem as etapas formativas dos cursos de Graduação. Isso acontece por inúmeros motivos, dentre os quais destacamos a rotina carregada (especialmente de professores da rede pública) e a dificuldade da leitura em inglês, idioma da grande maioria dos trabalhos científicos. Então, com o intuito de trazer esses artigos como ferramentas didáticas, deixaremos algumas indicações de trabalhos produzidos na língua portuguesa.    



“Nanociência e Nanotecnologia: uma revisão bibliográfica acerca das contribuições e desafios para o ensino de Física” (Tonet e Leonel 2019). Trata-se de uma revisão bibliográfica e, portanto, um material que possui uma rica e vasta compilação de informações. Os autores analisaram conteúdos científicos produzidos em eventos nacionais, no período de 2008 à 2017, e resumiram os principais achados. Considerando que eles descrevem as metodologias utilizadas para a realização da revisão e abordam sucintamente os resultados encontrados, esse material também se mostra importante para aproximar os leitores da metodologia e da análise científica, importantes também quando se trata de uma revisão da literatura. Esse artigo explora tópicos como: “onde estão as nanopartículas?”, “ética e nanomateriais” e “Nanociência e Nanotecnologia na escola”, assuntos fundamentais para quem deseja se aprofundar no tema e que contribuem para um melhor entendimento dos desafios enfrentados tanto no ensino do nível básico quanto no superior.



“A Nanotecnologia das moléculas” (Toma, 2005). Esse artigo científico foi escrito pelo professor da USP Dr. Henrique Eisi Toma em homenagem ao Químico Henry Taube (ganhador do prêmio Nobel de Química em 1983). Autor de mais de 15 livros e mais de 400 artigos, além de membro da Academia Brasileira de Ciências, Henrique E. Toma é um ilustre colaborador para a Nanociência e Nanotecnologia no Brasil, possuindo 35 patentes e inúmeros prêmios, tais como o prêmio internacional “TWAS AWARD IN CHEMISTRY” da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento e dois prêmios JABUTI da Câmara Brasileira do Livro. Nesse artigo de revisão, o autor nos presenteia com informações sobre estrutura e organização das moléculas, bem como o funcionamente de dispositivos moleculares e propriedades dos nanomateriais. Além desse artigo que sugerimos, vale muito a pena conhecer suas demais obras.



“Abordagens em Nanociência e Nanotecnologia para o Ensino Médio” (Zanella e colaboradores, 2009). Esse trabalho foi publicado nos arquivos de um evento científico, o XVIII Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF), ocorrido no ano de 2009 em Vitória (ES). Os autores trazem conceitos fundamentais de Nanociência e Nanotecnologia, destacando as propriedades que se alteram quando comparamos as macro e nanoestruturas. Com uma linguagem simples e descomplicada, e figuras e tabelas que ilustram muito bem os conceitos abordados, esse material configura-se como ideal para os iniciantes no tema.



“Conciliação entre pesquisa científico-tecnológica e a área de Ensino: lições sobre propriedades físicas de novos materiais de carbono para o Ensino Médio” (Ramos, Takahashi e Kagimura, 2012). Esse também foi um trabalho publicado nos arquivos de um evento científico, o XIV Encontro de Pesquisa em Ensino de Física, ocorrido em Maresias, no ano de 2012. Os autores exploram o uso de modelos tridimensionais de nanotubos de carbono produzidos pelos próprios alunos a partir de garrafas plásticas, mangueira sanfonada e telas de metal. A proposta apresentada por eles pode ser facilmente reproduzida em sala de aula e contribui para uma melhor visualização e entendimento sobre a organização dos átomos nos nanotubos de carbono. Os professores também podem explorar as propriedades mecânicas e eletrônicas desses nanomaterias, como fizeram os autores do trabalho.



“Utilização de um adsorvente nanométrico a base de grafeno aplicado ao Ensino Médio de Química” (Câmara e colaboradores, 2020). Esse trabalho é um excelente material de consulta para quem deseja colocar o conhecimento em prática. No entanto, o experimento proposto requer a utilização de alguns equipamentos que podem não estar disponíveis nas escolas. Dessa forma, é importante entender o procedimento metodológico previamente e, se possível, realizá-lo em parceria com alguma Universidade. Trata-se de um experimento em que ocorre extração do óxido de grafeno de um lápis comum por via eletroquímica, para utilização na remoção do corante azul de metileno da água. Essa prática representa uma demonstração de técnicas nanotecnológicas no contexto do tratamento de água, para limpeza e remoção de corantes (o óxido de grafeno possui capacidade de adsorver corantes, como o azul de metileno, removendo-os dos líquidos nos quais estão presentes).



Os artigos “Nanotecnologia, um tema para o Ensino Médio utilizando a abordagem CTSA” (Rebello e colaboradores, 2012) e “Desenvolvendo Habilidades e Conceitos de Nanotecnologia no Ensino Médio por Meio de Experimento Didático Envolvendo Preparação e Aplicação de Nanopartículas Superparamagnéticas” (Tasca e colaboradores, 2015) trazem experimentos que produzem nanopartículas magnéticas e podem ser realizados em sala de aula, pois não requerem o uso de reagentes sofisticados. Ambos os artigos trazem uma proposta simples que produz nanopartículas magnéticas com materiais de uso comum (reagentes disponíveis comercialmente, como em lojas de tintas e farmácias, por exemplo). Entretanto, necessitam de béquer, proveta, chapa para aquecimento e agitador mecânico, vidrarias e equipamentos que talvez não estejam disponíveis nas escolas.  



“Nanotecnologia: desenvolvimento de materiais didáticos para uma abordagem no Ensino Fundamental” (Pereira, Honório e Sannomiya, 2010). Esse trabalho explora Nanociência e Nanotecnologia de forma lúdica como proposta a ser trabalhada com crianças, por meio do uso de figuras relacionadas a imagens conhecidas (como peixe, coração, navio) que ilustram as estruturas químicas. Além disso, os autores mostram sugestões de sites e vídeos que podem ser utilizados em aulas ou como materiais de consulta pelos docentes.



Os artigos “Abordagem da nanociência e nanotecnologia a partir da escala” (Clebsch e Watanabe, 2017) e “O ensino de nanociências por meio de objetos de aprendizagem” (Ellwanger e colaboradores, 2012) trazem explicações acerca de dois sites que indicamos no tópico “dicas de conteúdos digitais”:  “Nanocienciaetecnologia.blogspot” e “Maisunifra”, respectivamente. Vale a pena conferir os artigos científicos, além dos sites, pois trazem informações sobre como essas ferramentas didáticas digitais foram planejadas e criadas.  




Tabela 4: Artigos científicos que trazem conceitos fundamentais e
propostas de atividades e experimentos sobre Nanociência e Nanotecnologia.

		Tipo de material

		Referência

		Onde acessar



		



Revisão bibliográfica

		TONET, M. D.; LEONEL, A. A. Nanociência e Nanotecnologia: uma revisão bibliográfica acerca das contribuições e desafios para o ensino de Física. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 36, n. 2, p. 431-456, 2019.

		Disponível em: <DOI: http://dx.doi.org/10.5007/2175-7941.2019v36n2p431>.



Acesso em: 05 ago. 2021.



		Apresenta conceitos fundamentais

		TOMA, H. E. A nanotecnologia das moléculas. Química nova na escola, n. 21, p. 3-9, 2005.

		Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc21/v21a01.pdf>.



Acesso em: 09 ago. 2021.



		Apresenta conceitos fundamentais e propostas de atividades

		ZANELLA, I. et al. Abordagens em Nanociência e Nanotecnologia para o Ensino Médio. In: Simpósio Nacional De Ensino De Física, Vitória, ES, 2009.

		Disponível em: <https://www.passeidireto.com/arquivo/68378173/abordagens-em-nc-e-nt-para-o-em-zanella-et-al>.



Acesso em: 09 ago. 2021.



		Construção de modelo prático de nanoestruturas de carbono

		RAMOS, D. A.; TAKAHASHI, E. K.; KAGIMURA, R. Conciliação entre pesquisa

científico-tecnológica e a área de ensino: lições sobre propriedades físicas de novos

materiais de carbono para o Ensino Médio. In: Encontro de Pesquisa em Ensino de Física – EPEF, 14, Maresias, São Sebastião, SP, 2012.

		





Disponível em: <https://sec.sbfisica.org.br/eventos/epef/xiv/sys/resumos/T0079-1.pdf>.



Acesso em: 05 ago. 2021.



		Experimento de remoção de corante em água por meio de óxido de grafeno

		CÂMARA, M. S. C. et al. Utilização de um adsorvente nanométrico a base de grafeno aplicado ao Ensino Médio de Química. IJET-PDVL, v. 3, n. 1, p. 48 - 64, 2020.

		Disponível em: <https://ijet-pdvl.com/index.php/pdvl/article/view/105>.



Acesso em: 09 ago. 2021.



		Experimento de preparo de nanopartículas magnéticas

		REBELLO, G. A. F. et al. Nanotecnologia, um tema para o ensino médio usando a abordagem CTSA. Química Nova na Escola, v. 4, n. 1, p. 3-9, 2012.

		Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc34_1/02-QS-79-10.pdf>.



Acesso em: 05 ago. 2021.



		Experimento de preparo de nanopartículas super-paramagnéticas

		TASCA, R. A. et al. Desenvolvendo habilidades e conceitos de Nanotecnologia no Ensino

Médio por meio de experimento didático envolvendo preparação e aplicação de nanopartículas. Química Nova na Escola, v. 37, n. 3, p. 236-240, 2015.

		

Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_3/12-EEQ-100-13.pdf>.



Acesso em: 09 ago. 2021.



		Recursos lúdicos online para Ensino Fundamental

		PEREIRA, F. D.; HONÓRIO, K. M.; SANNOMIYA, M. Nanotecnologia: desenvolvimento de materiais didáticos para uma abordagem no ensino fundamental. Química Nova na Escola, v. 32, n. 2, p. 73-77, 2010.

		

Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_2/03-QS-6609.pdf>.



Acesso em: 05 ago. 2021.



		Vídeo e blog criado pelos autores

		CLEBSCH, A. B.; WATANABE, M. Abordagem da nanociência e nanotecnologia a partir da escala. Novas Tecnologias na Educação, v. 15, n. 17, p. 1-10, 2017.

		Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/renote/article/download/75125/42564>.



Acesso em: 05 ago. 2021.



		Conteúdos educacionais de acordo com a proposta metodológica do projeto MAIS Unifra

		ELLWANGER, A. L. et al. O ensino de nanociências por meio de objetos de aprendizagem. Novas Tecnologias na Educação, v. 10, n. 1, p. 1-10, 2012.

		Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/renote/article/view/30884>.



Acesso em: 05 ago. 2021.







Com base nesse conjunto de sugestões para consulta, gostaríamos de finalizar ressaltando o quão interdisciplinar são as áreas de Nanociência e Nanotecnologia. Além disso, por se tratar de campos que estão em constante evolução, reforçamos a importância de estar em contato com informações conceituais referentes aos fundamentos envolvidos nessas temáticas. Acreditamos que, de posse desse conhecimento base e de conhecimentos específicos e atualizados (trazidos pelas transposições didáticas), essa obra possa contribuir para uma melhor compreensão do nano universo. Esperamos que tenham gostado das nossas dicas e que aproveitem todos esse conteúdo!

Samara Mayra Soares Alves dos Santos; Cyntia Silva Ferreira; Júlia De Matos Fonseca  |  2

























A Editora Fi é especializada na editoração, publicação e divulgação de produção e pesquisa científica/acadêmica das ciências humanas, distribuída exclusivamente sob acesso aberto, com parceria das mais diversas instituições de ensino superior no Brasil e exterior, assim como monografias, dissertações, teses, tal como coletâneas de grupos de pesquisa e anais de eventos.
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