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RESUMO 
 

As nanopartículas de ouro (AuNPs) possuem uma vasta gama de aplicações, com 

principal destaque na Biomedicina. A avaliação toxicológica de nanopartículas inclui 

estudos de biocinética de forma a compreender como este nanomaterial se distribui pelo 

organismo e de que forma as suas caraterísticas fisico-químicas influenciam essa 

distribuição e a sua toxicidade. 

No presente trabalho procurou-se avaliar o efeito do tamanho e do revestimento 

na distribuição e toxicidade de AuNPs no rato. Nanopartículas de ouro revestidas com 

citrato com diferentes tamanhos (6 nm vs. 16 nm) foram administradas por via i.v e o 

perfil de distribuição foi determinado com base no conteúdo em Au, doseado por 

espetrometria de absorção atómica em forno de grafite (EAA-FG), encontrado nos 

principais órgãos e tecidos do animal, 24 h após a injeção. A influência do revestimento 

na biocinética e toxicidade foi avaliada, 30 min e 28 dias, após administração única por 

via i.v. de AuNPs com 16 nm com diferentes revestimentos (citrato vs. péptido CALNN). 

Os efeitos hematológicos e bioquímicos séricos das AuNPs foram também investigados. 

Todas as AuNPs utilizadas neste estudo foram rapidamente removidas da 

corrente sanguínea, independentemente do seu tamanho ou revestimento, sendo o 

fígado e baço órgãos preferenciais de acumulação. As AuNPs de menor tamanho (6 nm) 

distribuíram-se mais amplamente aos órgãos comparativamente com as de maior 

tamanho (16 nm), não se tendo observado alterações hematológicas ou bioquímicas 

agudas induzidas por estas NPs. O perfil de biodistribuição das AuNPs com diferentes 

revestimentos foi muito semelhante nos dois tempos estudados (30 min e 28 dias). Os 

níveis de CALNN-AuNPs encontrados no sangue 30 min após injeção foram 

significativamente menores do que os observados para as Cit-AuNPs, o que sugere que 

a funcionalização com CALNN não será uma estratégia a adotar com vista a aumentar a 

semivida plasmática destas partículas. Por outro lado, 28 dias após a administração 

destas AuNPs, os animais apresentaram anemia ligeira e atrofia do baço. Assim, os 

nossos resultados demonstram que o revestimento teve mais impacto na toxicidade do 

que no perfil de distribuição das NPs no organismo do rato. 

 

 

 

Palavras-chave: AuNPs, tamanho, revestimento, biocinética, toxicidade. 
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ABSTRACT 
 

Gold nanoparticles (AuNPs) offer great biomedical potential as immunodiagnostic, 

drug/gene delivery and contrast agents. A significant effort has been done to develop 

biokinetic and toxicity studies in order to evaluate their safety, which is crucial for the 

successful implementation of AuNPs into the clinical setting. 

The present study was aimed to investigate the effect of size and surface coating 

on the kinetics, distribution and toxicity of AuNPs in the rat. Citrate-coated gold 

nanoparticles (Cit-AuNPs) with different sizes (6 nm vs 16 nm) were intravenously 

administered to rats. The biodistribution profile was assessed 24 h post-injection, based 

on the analysis of the Au content of the collected organs and tissues by atomic absorption 

spectrometry graphite furnace (GFAAS). The role of surface coating on the kinetics, 

distribution and toxicity was evaluated 30 min and 28 days after injection of 16 nm AuNPs 

with different capping agents (citrate or the pentapeptide CALNN). The effects of the 

AuNPs on hematology and serum biochemistry were also investigated. 

All the tested AuNPs were quickly removed from the bloodstream, regardless of 

their size or coating and were preferentially accumulated in the liver and spleen. Twenty-

four hours post-injection, the biodistribution profile of the differently sized AuNPs was very 

similar, though 6 nm AuNPs were more widely distributed comparing with 16 nm AuNPs. 

No signs of acute toxicity were observed in response to these AuNPs. The pattern of 

distribution of 16 nm Cit-AuNPs and CALNN-AuNPs was also very similar in the assessed 

time points (30 min and 28 days). However CALNN-AuNPs blood levels detected 30 min 

post-injection were significantly lower comparing with Cit-AuNPs levels, which suggests 

that CALNN capping may not be a good choice to increase AuNPs plasma half-life. In 

addition, CALNN-injected rats have shown signs of slight anemia and spleen atrophy. 

Thus, our results indicate that surface coating had more impact on the toxicity than on the 

distribution of the NPs throughout the rat body. 

 

 

 

Key words: AuNPs, size, surface coating, biokinetics, toxicity. 
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ENQUADRAMENTO 

 

 

Esta dissertação encontra-se dividida em seis secções principais: 

 

o Secção I: Introdução 

 

o Secção II: Objetivos 
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1.1 A Nanotecnologia 

O termo nanotecnologia foi proferido pela primeira vez em 1974 pelo professor 

Norio Taniguchi, da Universidade de Ciências de Tokyo, para descrever as tecnologias 

que permitem a construção de materiais à escala nanomérica. Por escala nanomérica 

entende-se qualquer medida de tamanho igual ou inferior a 100 nanómetros (nm), sendo 

que o nm é a bilionésima parte do metro, representado por 10-9 m (figura 1) [1].  

A nanotecnologia trata-se de uma ciência multidisciplinar, que reúne 

conhecimentos da Química, da Biologia, da Física, das Ciências de Materiais, da 

Medicina, da Engenharia e da Informática, e portanto, pode ser definida de várias formas, 

de acordo com a área a que se aplica [2]. A nanociência estuda os fenómenos, as 

propriedades e as respostas da matéria à escala atómica, molecular e macromolecular, 

geralmente com tamanhos compreendidos entre 1-100 nm. A nanotecnologia dedica-se 

ao design, construção, manipulação, produção e aplicação de estruturas, dispositivos e 

sistemas, através do controlo do seu tamanho e da sua forma, assim como das suas 

funcionalidades e propriedades [3]. 

  À escala nanomérica, sobretudo abaixo dos 5 nm, as propriedades físico-

químicas dos materiais alteram-se significativamente quando comparadas com as do 

mesmo material de proporções maiores. Isto permite não só a elaboração de novos 

produtos, como também trazer novas funções aos produtos já existentes, aumentando 

assim a potencialidade e a gama de aplicações dos nanomateriais [3, 4]. 

Desta forma, a nanotecnologia tem suscitado cada vez mais atenção e interesse 

por parte da comunidade científica e do público em geral, o que justifica os elevados 

investimentos na área, a alcançarem os biliões de euros por ano e que, contribui em 

muito, para o seu elevado ritmo de desenvolvimento [5, 6]. O investimento potencia assim 

o avanço tecnológico e, consequentemente, a aplicabilidade dos nanomateriais em 

diversas áreas que incluem a indústria alimentar [7], a cosmética [8], a eletrónica [9], a 

agricultura [10], o ambiente [11] e a biomedicina [4]. De entre todas as áreas de 

aplicação, o seu potencial na biomedicina é aquele que tem suscitado maior interesse por 

parte da comunidade científica, tendo inclusive conquistado um termo utilizado 

frequentemente para definir este tipo de abordagem terapêutica – a nanomedicina. Esse 

interesse tem contribuído de forma positiva na saúde humana, na medida em que tem 

permitido o desenvolvimento de novas terapias [4]. As aplicações no campo da Medicina 

são variadas e já em elevado número, onde se incluem, entre muitas outras, a utilização 

como veículos de fármacos [12], como agentes contrastantes em imagiologia [13], ou 

como ferramentas de monitorização, diagnóstico e tratamento de várias doenças [14, 15]. 
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Nesta última aplicação, o cancro tem ganho especial destaque, contando já com um 

elevado número de estudos associados [16-20].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Gama de tamanhos de interesse em nanotecnologia e alguns objetos representativos. 

(Adaptado de [21]). 

 

1.2  Nanopartículas (NPs): conceitos gerais 

É considerada como nanopartícula (NP) qualquer partícula cujo tamanho seja 

igual ou inferior a 100 nm, em pelo menos uma das três dimensões possíveis 

(comprimento, largura ou altura), embora também possa englobar as três [22]. 

Existe uma grande variedade de NPs, podendo ser classificadas de diferentes 

formas, de acordo com as suas caraterísticas, sendo frequente, para essa finalidade, 

recorrer à sua morfologia e composição. Assim, e de acordo com o seu processo de 

síntese, as NPs podem adquirir, para além de diferentes tamanhos, morfologias distintas, 

podendo ser isotrópicas (esferas) ou anisotrópicas (bastonetes, triângulos, cubos) [23, 

24]. No que respeita à sua composição química esta pode ser de diversas origens e 

materiais, sendo as metálicas (com núcleo de ouro ou prata) as mais comuns, contudo, 

existem também, por exemplo, NPs de natureza lipídica, polimérica, constituídas por 

carbono, por material inorgânico ou por semicondutores [25].  
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(A) (B) 

(C) 

1.2.1 Nanopartículas de Ouro (AuNPs) 

1.2.1.1 Perspetiva Histórica  

O ouro (símbolo químico Au) é um elemento emblemático, considerado muitas 

vezes como símbolo de riqueza e poder. O uso de soluções coloidais de ouro com 

aplicações diversas remonta à Antiguidade. Uma delas é a coloração do vidro com cor 

rubi, na época dos Romanos, cujo exemplo arqueológico mais famoso é a Taça de 

Lycurgus, do século IV AC, que se encontra em exibição no Museu Britânico em Londres 

[26]. A beleza desta peça reside no facto de a mesma refletir cor verde, ao passo que a 

luz transmitida é vermelha (figura 2). A causa, ainda que desconhecida sob o ponto de 

vista científico à época, deve-se à incorporação de NPs de ouro e prata na sua 

composição [27]. O uso do ouro na Medicina também se encontra bem descrito ao longo 

dos séculos [28], tendo sido utilizado no passado no tratamento de doenças como 

epilepsia e sífilis. Acredita-se que a sua aplicação como agente terapêutico seja 

extremamente antiga, tendo sido utilizado pelos chineses desde 2500 AC [28]. 

Atualmente, ainda são usadas soluções vermelhas de ouro coloidal na Índia, em forma de 

“Medicina Ayurveda”, pelas suas propriedades rejuvenescedoras e revitalizantes [29]. 

Do ponto de vista científico, Michael Faraday foi o primeiro a preparar e a estudar 

o ouro particulado, em 1857, num trabalho intitulado “The Bakerian Lecture: Experimental 

relations of gold (and other metals) to light”. Faraday conseguiu reduzir o ouro metálico a 

ouro coloidal através de calor ou reações com agentes redutores, obtendo soluções 

relativamente instáveis com diferentes cores. Assim se concluiu, pela primeira vez, que a 

tonalidade do vidro rubi era fruto da presença de uma fina camada de ouro coloidal na 

sua composição. Faraday, também estudou características como as propriedades óticas, 

o estado de agregação e a sedimentação destas partículas [30].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Taça de Lycurgus a refletir cor verde (A) e a transmitir cor vermelha (B). (C) Imagem 

obtida por Microscopia Eletrónica de Transmissão (MET) onde se pode observar uma NP metálica 

na composição da Taça de Lycurgus. (Adaptado de [27]). 
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1.2.1.2 Síntese e funcionalização de AuNPs  

São várias as técnicas de síntese capazes de criar NPs com diferentes graus de 

qualidade, rapidez e custo. Estas técnicas englobam-se em duas grandes categorias: top-

down e bottom-up (figura 3), que se distinguem pelo modo como abordam a produção de 

NPs. Enquanto as técnicas de top down se baseiam na desintegração de material 

macroscópico até se obter a NP com a morfologia desejada, as técnicas de bottom up 

baseiam-se na criação de NPs, átomo por átomo, produzidas por reações químicas, que 

se depositam de forma organizada e formam estruturas bem definidas [31].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Estratégias bottom-up e top-down para a síntese de NPs. (Adaptado de [31]). 

 

São conhecidas muitas técnicas de bottom-up baseadas principalmente na 

redução química [32], eletroquímica [33], térmica [34] e fotoquímica [35].  

Os métodos de síntese baseados na redução química do Au, por ação quer do 

boroidreto de sódio (NaBH4), quer do citrato de sódio (Na3C6H5O7) são dos mais 

conhecidos e estudados. Este último é um método de síntese de AuNPs de fácil 

execução, rápido e reprodutível, permitindo a síntese de NPs com baixa dispersão de 

tamanhos, de forma esférica e bastante estáveis com diâmetros compreendidos entre os 

10-20 nm. Este método foi originalmente descrito por Frens-Turkevich [36], embora já 

vários estudos tenham introduzido algumas modificações no sentido de o aperfeiçoar 

[32]. A síntese típica de AuNPs envolve a redução de um composto à base de ouro, como 

por exemplo, o ácido tetracloroáurico (HAuCl4), pela adição de um agente redutor, como 

por exemplo, o citrato, que conduz à nucleação do ouro (Au3+) até à formação das NPs 

(figura 4).  
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Figura 4 – Mecanismo de formação de AuNPs estabilizadas com citrato por redução química do 

ácido tetracloroáurico. (Adaptado de [37]). 

 

É frequente recorrer-se à introdução de alterações na superfície das AuNPs, 

utilizando para tal agentes de revestimento específicos, tendo em vista a modificação das 

suas propriedades [38]. Este processo designa-se por funcionalização, e é efetuado, 

sobretudo com o objetivo de estabilizar NPs muito reativas e/ou com elevada tendência a 

agregação, assim como promover o reconhecimento molecular através do revestimento 

das mesmas com moléculas bifuncionais, constituídas por uma extremidade que promove 

a ligação à superfície das NPs e outra que se ligará a moléculas específicas [22]. A 

modificação da superfície metálica das NPs surge, principalmente, da necessidade de 

expandir a sua aplicabilidade a determinados campos como é exemplo a Biomedicina. 

Deste modo, têm sido realizados esforços significativos no desenvolvimento de AuNPs 

funcionalizadas, a fim de aumentar a sua estabilidade e biocompatibilidade, que são 

fatores cruciais para o sucesso da sua implementação a este nível [39].  

Os agentes de revestimento mais utilizados no âmbito da funcionalização de 

AuNPs são aqueles que possuem maior afinidade para superfícies metálicas. São 

exemplo moléculas com grupos funcionais como tióis (-SH), nitrilos (-CN) e aminas (-

NH2), cujas ligações formadas apresentam um maior caráter covalente sendo 

consequentemente mais estáveis comparativamente à maioria dos agentes de 

revestimento. A funcionalização com tióis revela-se muito eficaz, uma vez que a interação 

molecular entre o ouro e grupos que contenham enxofre é bastante elevada, contando já 

com uma ampla utilização em várias aplicações [40]. São várias as biomoléculas usadas 

na funcionalização das NPs, incluindo proteínas [41], ADN [42] ou péptidos [43]. Os 

péptidos têm vindo a ser utilizados no revestimento de AuNPs com o objetivo de lhes 

conferir propriedades químicas superficiais similares às proteínas [43]. A escolha dos 
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péptidos para a funcionalização de NPs deve obedecer a determinados requisitos, 

nomeadamente, a presença da cisteína para permitir o elo de ligação entre a sequência 

peptídica e a NP, devido à existência de um grupo tiol na sua cadeia lateral, assim como 

a capacidade em se auto organizar numa densa camada que exclua a água e possuir um 

aminoácido terminal hidrofílico que assegure a solubilidade e estabilidade do sistema 

(NP-péptido) em água [44]. Com base nestas caraterísticas, surgem os pentapéptidos 

como potenciais moléculas a serem utilizadas na funcionalização de NPs, como são 

exemplo o CALNN, o CALND e CALNS, nos quais a sequência dos quatro aminoácidos 

inicial CALN (Cisteína-Alanina-Leucina-Asparagina) é comum, diferindo apenas no 

aminoácido terminal, podendo ser uma asparagina (Asn), um ácido aspártico (Asp) ou 

uma serina (Ser), respetivamente [43]. Na figura 5 apresentam-se as respetivas fórmulas 

de estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Fórmulas estruturais dos pentapéptidos CALNN, CALND e CALNS com a posição 

respetiva dos aminoácidos. (Adaptado de [44]). 
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1.2.1.3 Caraterísticas físico-químicas das AuNPs 

A escala nanomérica pode conferir aos materiais propriedades diferentes 

daquelas observadas no estado macro e microscópico. Os vários tamanhos e formas que 

as AuNPs podem adquirir, aliadas a outras caraterísticas, nomeadamente químicas, vão 

ditar a sua interação com as matrizes biológicas. Assim, a sua caraterização físico-

química torna-se um elemento de extrema importância, uma vez que estes parâmetros 

podem influenciar os seus efeitos biológicos, não só no que diz respeito à sua cinética 

como também ao seu potencial toxicológico. 

Uma dessas caraterísticas é a cor do material, que está associada ao fenómeno 

de ressonância plasmónica de superfície [45, 46], que por sua vez, se encontra 

relacionado com o tamanho da NP. Deste modo, a cor das suspensões coloidais de ouro 

varia com o tamanho da NP (figura 6), com a sua forma, ou grau de agregação em 

solução [47].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Soluções de AuNPs com diferentes tamanhos (A) 3, (B) 4, (C) 6, (D) 9 e (E) 35 nm. 

(Adaptado de [47]).  

 

O tamanho e forma das NPs vão influenciar, sobretudo, a sua superfície 

específica. A área de superfície das NPs parece ser a caraterística que mais contribui 

para os seus efeitos toxicológicos quando comparada, por exemplo, com a massa das 

partículas [48, 49]. Além disso, a forma da NP parece também influenciar outros 

parâmetros como, por exemplo, a produção de radicais de oxigénio, assim como afetar a 

sua taxa de dissolução [50]. 

O estado de dispersão é outra caraterística muito importante, que depende 

sobretudo das interações entre NPs. Uma reduzida capacidade de dispersão traduz-se 

num maior grau de agregação das NPs, que vão assim ser mais facilmente removidas da 

circulação sanguínea [51].  

Outras propriedades do material usado podem-se alterar quando reduzido à 

escala nanomérica. Alteração de parâmetros como a densidade, a estrutura cristalina, a 

reatividade, a solubilidade, a condutividade, o ponto de ebulição, pode resultar na 

modificação das propriedades termodinâmicas das NPs. Quando as partículas são 
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menores que o material original apresentam uma maior percentagem de átomos expostos 

à superfície, conferindo-lhes maior reatividade e causando a alteração dessas 

propriedades termodinâmicas [50].  

A natureza química da superfície das NPs é outra das caraterísticas que se 

destaca. Engloba aspetos como a carga, as propriedades catalíticas, a capacidade de 

adsorção de várias proteínas, entre outros. O revestimento das NPs é da maior 

importância, uma vez que o tipo de material utilizado para o efeito pode influenciar o 

tamanho ou até a reatividade dos átomos de superfície [50, 52]. 

Para a análise e caraterização das AuNPs recorre-se a um leque variado de 

técnicas analíticas que fornecem a informação necessária para a confirmação das 

caraterísticas pretendidas com, por exemplo, um determinado método de síntese. Assim, 

de entre as mais frequentemente utilizadas, destacam-se (i) a espetrofotometria de 

radiação na região do ultravioleta e visível (UV/Vis) para a avaliação da estabilidade 

coloidal, bem como a determinação da concentração das NPs, (ii) as medidas de 

dispersão dinâmica de luz (DDL) para a determinação do diâmetro hidrodinâmico (DH) 

das NPs, assim como do potencial zeta (potencial ζ) para a determinação da carga de 

superfície das mesmas, (iii) a microscopia eletrónica de transmissão (MET) usada de 

forma complementar para a determinação do diâmetro médio das NPs, bem como da sua 

forma, e (iv) a espetrometria fotoeletrónica de raios-X (EFX) para estudar a composição e 

o estado eletrónico da superfície das NPs. Estas técnicas encontram-se bem descritas na 

literatura e são frequentemente utilizadas pelos autores na caraterização de AuNPs [47, 

53-56]. 

 

1.2.1.4 Aplicações biomédicas das AuNPs 

As NPs metálicas têm sido alvo de intensa investigação em diversas áreas devido, 

sobretudo às suas propriedades óticas, catalíticas, eletrónicas e magnéticas, que lhes 

conferem uma elevada versatilidade de usos em diversas áreas. No entanto, a sua 

aplicação na Medicina parece ser das mais promissoras, nomeadamente no diagnóstico, 

no tratamento e na prevenção de diferentes patologias [57].    

A eficácia dos agentes farmacológicos clássicos é frequentemente limitada não só 

pelas suas características farmacocinéticas e farmacodinâmicas, mas também pela sua 

falta de seletividade. Não obstante, as barreiras fisiológicas e os mecanismos celulares 

que os agentes patogénicos desenvolvem condicionam, de igual modo, a ação dos 

agentes farmacológicos. É aqui que a nanotecnologia assume um papel importante na 

resolução destes problemas ao permitir o desenvolvimento de veículos que providenciem 

uma alta especificidade, bem como uma libertação precisa e controlada do fármaco [25]. 
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Assim, estas NPs podem ser usadas para levar diretamente um fármaco até ao alvo 

desejado, aumentando com isso a sua eficácia. Ao mesmo tempo, permite também uma 

redução da dose de fármaco utilizada, comparativamente com os métodos tradicionais, 

com consequente redução dos efeitos secundários associados ao tratamento de diversas 

doenças [58]. 

Recorrendo ao uso de revestimentos específicos das AuNPs, é possível obter, 

não só um maior tempo de semivida das mesmas no sangue, como também a condução 

das NPs contendo o agente farmacológico para tecidos específicos. Estudos reportam 

que as AuNPs modificadas superficialmente ligam-se, preferencialmente, a células 

cancerosas, não manifestando afinidade específica por células saudáveis, constituindo 

assim um meio eficiente de diagnóstico. Neste caso, as NPs encontram-se ligadas a um 

anticorpo que reconhece uma proteína existente na superfície das células cancerosas 

exercendo aí o seu efeito [59]. Ainda neste ramo, as AuNPs podem também ser usadas 

em terapia direta contra células cancerígenas, existindo alguns estudos, quer in vitro 

como in vivo que mostram o seu potencial para a ablação fototérmica de células 

cancerígenas [60, 61].  

Além do cancro, existe uma panóplia de enfermidades descritas na literatura às 

quais estas NPs pretendem dar resposta e das quais é exemplo, o controlo de bactérias 

patogénicas [62], a deteção de infeções pulmonares [63], bem como a deteção de 

diversos vírus, nomeadamente o vírus da língua azul [64], o vírus da hepatite B [65, 66] e 

o vírus do papiloma humano [66, 67].  

As aplicações das AuNPs passam também pelas ciências forenses, no 

desenvolvimento de métodos de deteção de substâncias controladas e de drogas de 

abuso [68].  

As AuNPs com diferentes formas e tamanhos já são comercializadas para uso no 

âmbito de investigação. A empresa americana Nanopartz fornece vários produtos à base 

de AuNPs, nomeadamente, nanoesferas, nanobastões e nanofios de ouro, bem como 

platina e paládio revestidos com AuNPs. Estes produtos possuem uma gama variada de 

utilizações em diversas áreas como agentes de contraste em diagnóstico, tratamentos 

utilizando terapia hipertérmica, assim como sensores, células solares, entre outros [69]. 

 

1.3 Riscos toxicológicos associados às NPs 

A nanotecnologia encontra-se num período de franca expansão e com a crescente 

utilização dos nanomateriais surgem preocupações associadas ao seu potencial risco 

para a saúde humana e meio ambiente [70, 71].  
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A enorme versatilidade e número de aplicações conduziram a um aumento do 

risco de exposição a NPs, uma vez que, à medida que a nanotecnologia avança toda a 

sociedade passa a estar, direta ou indiretamente, mais exposta, especialmente à medida 

que os novos produtos obtidos com recurso à nanotecnologia chegam ao mercado [72]. A 

exposição ocupacional também é uma preocupação, uma vez que é provável que certos 

grupos que interagem diretamente com NPs, como é o caso dos trabalhadores cuja 

atividade envolva a realização de processos dos quais resultem NPs, estejam entre os 

primeiros a sofrer exposição. Como tal, existe já uma preocupação em avaliar as práticas 

de trabalho e desenvolver diretrizes com o objetivo de melhorar essas mesmas práticas 

laborais no sentido da diminuição do risco de exposição para os trabalhadores [73, 74].    

Existe assim, à semelhança com o que acontece com a maioria das novas 

tecnologias, um grande debate no que concerne aos efeitos indesejados que advêm do 

uso dos nanomateriais. Se, por um lado, a nanotecnologia veio trazer inúmeras 

vantagens para a saúde e a qualidade de vida da população, por outro lado, há que 

considerar também os possíveis riscos para a segurança e saúde.  

Deste modo, emerge uma nova disciplina – a nanotoxicologia – que pretende 

elucidar sobre os potenciais efeitos nocivos dos nanomateriais. Torna-se necessário 

entender muito bem as vias de exposição, assim como, uma vez dentro do organismo, os 

mecanismos moleculares de citotoxicidade induzidos por estas pequenas partículas [75, 

76]. É por isso da maior importância, a avaliação da razão risco/benefício associada ao 

uso de NPs para o avanço da medicina e no desenvolvimento tecnológico, para tornar a 

sua aplicação mais sustentada e segura.  

É cada vez maior o número de investigadores que desenvolvem trabalho nesta 

área, debruçando-se sobre os mais variados aspetos como o estudo da cinética, 

biodistribuição e toxicidade das NPs em vários modelos animais, mas também in vitro, 

em modelos celulares, existindo várias revisões sobre esse assunto [75-81]. 

 

1.4 Biocinética e Toxicidade de NPs 

1.4.1 Perfil Biocinético de NPs 

Para melhor compreender os mecanismos de toxicidade e possíveis efeitos 

adversos das NPs é importante compreender a forma como estas interagem com o 

organismo, isto é, torna-se essencial conhecer a sua biocinética. Com esse objetivo, 

existem revisões na literatura que reúnem os vários estudos que têm sido desenvolvidos 

no âmbito da caraterização do perfil biocinético das NPs [79, 80]. Esta caraterização é de 

extrema importância na medida em que permite compreender de que forma é que a via 
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de exposição/administração pode condicionar a distribuição das NPs no organismo, o seu 

metabolismo e eliminação. 

 

1.4.1.1   Absorção 

A absorção compreende o processo através do qual as NPs atravessam as 

membranas fisiológicas e atingem a corrente sanguínea. A absorção parece ser afetada 

apenas pelas características da NP e pelo local de absorção, uma vez que não existe um 

mecanismo específico conhecido até ao momento. 

Os potenciais locais de absorção abordados serão os pulmões, o trato intestinal e 

a pele, sendo que as caraterísticas físico-químicas que influenciam essa absorção são, 

essencialmente, o tamanho, a carga superficial e o revestimento da NP. 

 

1.4.1.1.1 Absorção pulmonar 

O pulmão é um alvo muito atrativo no estudo do desenvolvimento de sistemas de 

libertação controlada de fármacos. Este interesse deve-se a um conjunto variado de 

fatores, nomeadamente, ao facto de (i) a sua administração poder ser feita de uma forma 

não invasiva através da inalação de NPs, (ii) não sofrer metabolismo de primeira 

passagem, (iii) a entrega ser diretamente no local de ação para o tratamento de doenças 

respiratórias e (iv) existir a disponibilidade de uma enorme área de superfície para a ação 

e absorção sistémica do fármaco [82]. 

A absorção pulmonar tem sido um dos processos de absorção mais estudados, 

devido ao elevado risco de exposição às NPs, quer por fonte ambiental quer ocupacional. 

Além disso, as NPs depositam-se com muita facilidade por todo o trato respiratório, 

desde as vias aéreas superiores até aos alvéolos [83]. A inalação constitui a via de 

entrada das NPs no trato respiratório onde vão ser posteriormente absorvidas, sendo 

estes dois processos influenciados pelo tamanho da NP. Assim, o tamanho irá determinar 

até onde a nanopartícula irá penetrar e se depositar no trato respiratório.  

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica sugeriu, em 1994, um modelo 

do trato respiratório humano onde são fornecidos dados acerca da deposição de 

partículas inaladas, com tamanhos compreendidos entre 1 nm e 10 µm, por adultos 

saudáveis, de ambos os sexos, sujeitos a diferentes padrões de respiração e atividades 

fisiológicas [84]. Os dados contemplam a região extratorácica, a traqueobronquiolar e a 

alveolar e, demonstram que, à medida que o diâmetro das partículas se aproxima da 

escala nanomérica, a fração depositada aumenta na região bronquiolar e, sobretudo, na 

alveolar, enquanto que as partículas à escala micro ficam retidas, essencialmente, na 

zona extratorácica (figura 7). Vários estudos demonstraram que as NPs passam pela 
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rede de macrófagos alveolares, interagem diretamente com as células do epitélio alveolar 

e chegam até ao espaço intersticial [85, 86]. Depois de atingirem o interstício pulmonar e 

dependendo do tamanho das NPs, estas podem ser translocadas para a corrente 

sanguínea ou para o sistema linfático. A translocação para o espaço intersticial é 

realizada por um mecanismo de endocitose, que por sua vez é mediado duas vias 

possíveis, a que envolve a caveolina ou a que envolve a clatrina. O tamanho e o 

revestimento das NPs mostraram, mais uma vez, a sua importância na regulação dessas 

vias, [49, 87]. Isto porque, estudos in vitro demonstraram que partículas com tamanho de 

cerca de 500 nm eram internalizadas sobretudo pela via da caveolina e as com menor 

tamanho eram internalizadas pela via da clatrina [87]. No entanto, quando as NPs 

possuem moléculas específicas adsorvidas à sua superfície, a via de translocação passa 

a ser principalmente regulada pela natureza das moléculas adsorvidas, em detrimento do 

seu tamanho [49]. Este tipo de translocação parece ser maior e mais proeminente em 

espécies com maior porte físico, como por exemplo primatas não humanos, do que em 

roedores, razão pela qual também se espera que este efeito ocorra em humanos [88].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Deposição de partículas inaladas, no trato respiratório humano, de acordo com o seu 

diâmetro. (Adaptado de[89]). 

 

1.4.1.1.2 Absorção no trato gastrointestinal  

A absorção pelo trato gastrointestinal é favorecida quando a exposição a NPs se 

dá por via oral, via esta que revela ser a mais indicada para a administração de fármacos 

uma vez que demonstra ser menos invasiva, evitando o desconforto inerente a outros 

tipos de administração utilizados. 

Existem duas caraterísticas associadas ao trato gastrointestinal que podem 

constituir limitações no que diz respeito ao tipo de NPs usadas, nomeadamente, as 

variações de pH e a presença de barreiras mucosas. O pH pode afetar alguns tipos de 

NPs menos estáveis e assim promover a sua degradação antes da chegada ao local de 



  1. Introdução   

15 

absorção (intestino), enquanto que a presença das barreiras mucosas constitui o local 

onde as NPs deverão permanecer o tempo suficiente de forma a interagirem com as 

células do epitélio intestinal, sendo assim absorvidas em vez de eliminadas diretamente 

por via fecal [90]. 

Qualquer xenobiótico pode transpor a barreira intestinal pela via paracelular ou 

transcelular. As NPs não são exceção e podem atravessar a barreira gastrointestinal e 

entrar na corrente sanguínea. No transporte paracelular, a NP passa através dos espaços 

entre as células do epitélio, mas parece ser a via menos comum através da qual as NPs 

atingem a corrente sanguínea [90].  

 Como tal, podem ser adotadas estratégias para aumentar a absorção das NPs 

por esta via. Uma dessas estratégias passa por aumentar a sua permeabilidade, através 

da adição de determinadas moléculas, como quitosano [91] e ácidos poliacrílicos [92], à 

solução que contém as NPs, que atuam no sentido de enfraquecer a ligação entre as 

células. Outra forma de aumentar a absorção das NPs será a expansão das junções 

apertadas entre as células, pelo que o uso de certos polímeros no revestimento das NPs, 

como por exemplo polímeros tiolados [93] poderá atuar nesse sentido. As alterações do 

estado normal do tecido intestinal, como a inflamação, também podem levar ao 

enfraquecimento das junções apertadas e, com isso, aumentar a taxa de absorção das 

NPs [94].  

No que diz respeito ao transporte transcelular, este é efetuado pelas células que 

compõem a barreira do epitélio intestinal e inicia-se por um processo endocítico na 

membrana apical da célula intestinal no qual intervêm dois tipos de células, as células M 

(células com função de permitir a passagem de antigénios do lúmen intestinal para as 

células dendríticas ou células T) e células epiteliais ou enterócitos. As caraterísticas 

físico-químicas que parecem ter uma maior influência neste tipo de transporte são o 

revestimento das NPs, o tamanho e a carga da superfície [90]. No entanto, estudos 

demonstraram que outros fatores como a concentração das NPs e a temperatura 

desempenham também um papel importante no transporte das NPs [95]. Tal como 

acontecia com o transporte paracelular, também podem ser adotadas estratégias para 

facilitar, e consequentemente, aumentar a absorção das NPs através do transporte 

transcelular. A principal estratégia passa sobretudo por ligar moléculas (com função de 

marcador) à superfície das NPs de forma a direcioná-las até às células-alvo (células M e 

enterócitos), processo denominado de targeting, contudo, e no que diz respeito às células 

M, existe uma dificuldade em encontrar marcadores específicos para estas células, 

dificultando assim o processo [90]. 
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1.4.1.1.3 Absorção dérmica 

A pele também pode ser um local de absorção de NPs, razão pela qual uma das 

suas aplicações promissoras é na área da cosmética [8]. Aqui, a nanotecnologia veio 

revolucionar a forma como cosméticos e fármacos atuam na entrega dos seus princípios 

ativos, no sentido de potenciar os efeitos terapêuticos e estéticos de muitos produtos [96]. 

Por exemplo, partículas lábeis com diâmetros compreendidos entre 50 e 5000 nm são 

usadas para produzir nano e microemulsões capazes de transportar e proteger os 

compostos ativos da oxidação, assim como melhorar a sua penetração através das 

diferentes camadas da pele [8]. Para um melhor entendimento dos processos de 

penetração e absorção nas NPs através da pele é preciso considerar primeiro a sua 

estrutura. 

 

1.4.1.1.3.1 A estrutura da pele 

A pele é o maior órgão do corpo humano correspondendo a mais de 10% da 

massa corporal e constitui uma importante barreira protetora entre o organismo e o 

ambiente externo [97]. Encontra-se dividida em três camadas principais: epiderme, derme 

e hipoderme, no entanto, em termos de penetração, apenas a epiderme e a derme são 

importantes. A epiderme é a camada exterior da pele, que por sua vez se encontra 

subdividida em camadas distintas, constituídas por queratinócitos (figura 8). O estrato 

córneo (EC) é a camada mais superficial da epiderme, assumindo o papel principal como 

barreira defensiva, onde se destacam duas estruturas distintas, a macro e a 

microestrutura, que vão influenciar a entrada das diferentes NPs. Na macroestrutura, os 

queratinócitos apresentam uma forma hexagonal e estão dispostos numa espécie de 

aglomerados que se encontram separados entre si por intervalos na ordem de alguns 

micrómetros, constituindo assim uma via de penetração intraglomerular. A microestrutura 

é composta por diferentes lípidos que se dispõem como uma bicamada, formando-se 

alguns poros aquosos ao longo da membrana, na ordem dos 0,4 a 36 nm, que poderão 

servir como local de passagem para as NPs com tamanho adequado [98]. Para além das 

camadas referidas anteriormente, também várias unidades pilossebáceas e glândulas 

sudoríparas se encontram dispersas por toda a pele [99]. 
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Figura 8 – Estrutura dérmica evidenciando as diferentes camadas que a compõem.  (Adaptado de 

[100]). 

 

As principais vias de entrada, de qualquer substância, através da pele são (i) a via 

transcelular, efetuada através dos queratinócitos, (ii) a via intercelular, que ocorre através 

da matriz lipídica que ocupa os espaços intercelulares entre os queratinócitos e (iii) a via 

transfolicular, através das unidades pilossebáceas e sudoríparas, que formam uma via 

alternativa através da epiderme. Esta última era tida por alguns investigadores como 

insignificante, uma vez que os folículos pilosos representam apenas cerca de 0,1% da 

superfície total da pele. Atualmente, este paradigma foi modificado, considerando-se os 

folículos pilosos importantes vias na permeação cutânea de substâncias, podendo atuar 

em alguns casos como verdadeiros depósitos de fármacos na pele [99]. 

  

1.4.1.1.3.2 Fatores que influenciam a absorção dérmica de NPs 

Tanto o gradiente de pH como a presença de glândulas sudoríparas e pelos na 

epiderme interferem com a absorção das NPs. À medida que a penetração se dá em 

camadas inferiores, o pH aproxima-se de valores neutros. Este gradiente constitui uma 

barreira antimicrobiana e contribui para manter a homeostase da epiderme, assim como a 

integridade da barreira dérmica, o que influencia de forma negativa a permeabilidade 

cutânea. Por outro lado, as glândulas sudoríparas e os pelos abrem esta barreira 

defensiva favorecendo o acesso das NPs [98].  

Algumas caraterísticas físico-químicas das NPs são importantes, na medida em 

que permitem o contorno desta barreira fisiológica. O tamanho vai influenciar a forma 

como ocorre a penetração pelas diferentes camadas, a extensão da difusão e a 
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profundidade atingida. A forma da NP, para além de influenciar os fatores anteriormente 

referidos para o tamanho, também pode condicionar diferentes interações com as 

moléculas da pele. Por exemplo, as NPs sem uma forma fixa podem aglomerar em 

espaços apertados dificultando a sua passagem [98, 99].  

A carga superficial, conferida pelo revestimento utilizado, afeta também a 

passagem das NPs pela derme, na medida em que esse revestimento vai prevenir a 

agregação destas e interagir diretamente com células ou moléculas presentes nas 

camadas lipídicas. Além disso, as propriedades conferidas pelo revestimento também 

podem ser afetadas pelas variações do pH, contribuindo para a ionização dos seus 

constituintes [98, 99].  

A estabilidade das NPs e o seu veículo de dispersão são outros fatores 

importantes para a sua absorção dérmica. As NPs são geralmente consideradas estáveis 

quando o seu revestimento não é degradado e, portanto, o seu núcleo não é exposto, ou 

quando se mantêm intactas e passam integralmente as barreiras biológicas, incluindo a 

barreira cutânea. O veículo de dispersão pode influenciar as caraterísticas da pele de 

várias formas, nomeadamente, no sentido de aumentar a absorção das NPs como 

resultado do enfraquecimento das ligações celulares [98]. 

Outro fator também a ter em conta é o fato da pele apresentar camadas com 

diferentes espessuras, resultando em locais onde a penetração de NPs pode ser maior 

(zonas de menor espessura) ou menor (zonas de maior espessura) [101]. As alterações 

fisiológicas como inflamações ou abrasões da pele [98], assim como estados de 

desidratação ou hidratação excessiva da mesma [102] são responsáveis por alterações 

na espessura da pele, podendo também influenciar a absorção de NPs por esta via. O 

aumento da temperatura da pele parece ajudar a difusão e penetração de determinadas 

NPs, pelo que este fator também pode influenciar a absorção dérmica das NPs [98]. 

 

1.4.1.2 Distribuição 

Qualquer xenobiótico que tenha sido absorvido ou administrado por via 

intravenosa sofre depois um processo de distribuição aos tecidos através da circulação 

sistémica. A distribuição é um dos parâmetros biocinéticos mais estudados para qualquer 

tipo de NPs. Este facto resulta da enorme importância que esse parâmetro tem para a 

compreensão não só dos efeitos biocinéticos das NPs e, consequentemente, da sua 

aplicação, mas também da sua toxicidade através do conhecimento do local e da forma 

como se distribuem. Para a maioria dos xenobióticos estudados é o coeficiente de 

partição óleo/água que determina o seu perfil de distribuição. No entanto, no caso das 

NPs existem outros fatores em causa, a via de administração é um deles. Como já 
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referido anteriormente, quando a exposição a NPs se dá por via inalatória, poderá existir 

uma deposição imediata nos tecidos pulmonares, sendo que a extensão dessa deposição 

vai depender, essencialmente, do tamanho da partícula. Em seguida, as NPs são 

rapidamente translocadas para a circulação sistémica e daí distribuídas para os restantes 

tecidos. No entanto, a deposição pulmonar pode ser significativa, influenciando assim o 

perfil de distribuição [49, 103].  

Estudos in vivo com alguns tipos de NPs, nomeadamente AuNPs, administradas a 

ratos Wistar, demonstram que a via de administração das NPs é crucial para o seu perfil 

de distribuição. Após injeção intravenosa (i.v.), a maior parte das NPs parece concentrar-

se sobretudo no fígado e no baço, enquanto que por instilação intratraqueal estas ficam 

retidas quase na sua totalidade nos pulmões [104].  

O perfil de distribuição mais comum das AuNPs sem revestimento, injetadas por 

via i.v., consiste na sua acumulação, essencialmente, em órgãos como o fígado e o baço, 

especialmente para NPs com tamanho superior a 10 nm [105-109].  

O revestimento das NPs também desempenha um papel importante no seu perfil 

de distribuição, uma vez que exerce um efeito protetor nas NPs no sentido de impedir as 

interações com determinado tipo de moléculas que levariam à sua rápida fagocitose 

pelos monócitos. Então, de forma a aumentar o seu tempo de semivida no sangue ou até 

direcioná-las para órgãos-alvo, utilizam-se moléculas como revestimento ou grupos 

funcionais adsorvidos à superfície das NPs, frequentemente moléculas com longas 

cadeias poliméricas [52]. A carga da superfície das NPs conferida pelo revestimento é um 

outro parâmetro importante a ter em conta, uma vez que também irá influenciar a sua 

distribuição. A carga também pode ser conferida pelo núcleo e, em regra, as NPs 

carregadas, quer positiva quer negativamente, têm um tempo de circulação mais baixo do 

que aquelas com carga neutra, que parecem ter menos hipóteses de serem fagocitadas 

[110]. As NPs carregadas positivamente possuem tempo de circulação mais baixo que se 

parece dever sobretudo à sua grande tendência de formação de agregados, que resultam 

da sua interação com proteínas plasmáticas de carga negativa [110]. A incorporação de 

moléculas sinalizadoras como anticorpos, proteínas ou péptidos, à superfície da NP, de 

forma a conduzi-las a um alvo pretendido, pode também afetar a distribuição das NPs. As 

moléculas sinalizadoras podem estar adsorvidas à partícula em si ou ao próprio 

revestimento, sendo que certos revestimentos também já podem ser preparados com 

esse fim [111-113].  

A forma das NPs surge também como fator determinante para a sua distribuição. 

Assim, NPs com forma esférica (nanoesferas) sofrem maior internalização por parte de 

células tumorais da próstata da linha PC-3, quando comparadas com NPs em forma de 

bastonete (nanobastonetes) com revestimentos semelhantes [114]. Por outro lado, NPs 
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de forma longa, cilíndrica e com curvatura apresentam tempos de circulação mais longos 

em como demonstrado em ratos e ratinhos [115]. Isso acontece pelo facto do processo 

fagocítico se encontrar dificultado, devido não só à forma propriamente dita da NP, mas 

também por ela proporcionar uma rápida mobilidade no sangue, escapando aos 

mecanismos de internalização celular [116]. 

A composição do núcleo da NP é outro fator a ter em conta na distribuição das 

NPs, isto porque ele define a sua agregação (quando desprovidas de revestimento), 

assim como o grau de interação com as proteínas e com os tecidos que, como já referido 

anteriormente, altera o perfil de distribuição [117].  

 

1.4.1.3 Metabolismo 

O metabolismo pode ser compreendido como um processo de biotransformação 

que ocorre muitas vezes antes ou depois das NPs chegarem ao seu local de destino. De 

notar que, de uma forma geral, o processo de biotransformação ocorre para qualquer 

xenobiótico, no sentido de diminuir a sua toxicidade para o organismo e facilitar a sua 

eliminação. No entanto, em alguns casos esse processo acaba por resultar num 

incremento da toxicidade designado por bioativação. 

Alguns tipos de NPs, como as AuNPs, NPs de prata (AgNPs), fulerenos ou os 

pontos quânticos, são consideradas biologicamente inertes porque não sofrem 

metabolização enzimática. No entanto, o seu revestimento pode estar sujeito a 

biodegradação e, consequentemente provocar toxicidade para o organismo [118]. 

Quando as NPs, como as poliméricas e os lipossomas não possuem estabilidade 

adequada, são degradadas antes de atingirem o seu alvo. Deste modo, não se revelam 

úteis para certas aplicações em que a NP intacta deverá alcançar a célula alvo. Utilizam-

se várias estratégias para conferir estabilidade suficiente para que estas NPs entrem nas 

células e só aí se desagreguem. Uma dessas estratégias passa por tornar a 

desagregação das NPs dependente do pH do meio fisiológico, uma vez que quando elas 

chegam à célula são incorporadas num endossoma. No caso das NPs poliméricas, isso 

pode ser possível através da protonação de grupos amina presentes no seu polímero de 

formação. As aminas a pH fisiológico estão predominantemente na sua forma não 

ionizada, no entanto, são protonadas assim que entram no ambiente ácido do 

endossoma. Cria-se assim um défice de protões no endossoma que gera o fluxo de H+ 

para o seu interior, resultando no eventual rebentamento dos mesmos e consequente 

libertação das NPs para o citosol, onde serão degradadas [119]. No que respeita aos 

lipossomas, as estratégias utilizadas para fazer libertar o seu conteúdo apenas dentro na 

célula, passam por desestabilizar as membranas lipossomais ou induzir a fusão entre a 
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membrana do lipossoma e do endossoma. Algumas moléculas presentes nas 

membranas podem funcionar como ativadoras do processo de desagregação deste tipo 

de NP, sobretudo quando ativadas pela luz [120], pela temperatura [121] ou por ação 

enzimática [122]. Estas partículas depois de serem degradadas nos seus constituintes 

mais básicos, lípidos no caso dos lipossomas, e polímeros no caso das NPs poliméricas, 

são metabolizados normalmente segundo a sua natureza. 

 

1.4.1.4 Excreção 

A excreção das NPs diz respeito à sua eliminação do organismo, que pode ser 

feita por mais que uma via, sendo a via urinária e a hepatobiliar (que leva à excreção 

fecal das NPs) as mais frequentes, embora também seja possível ocorrer excreção ao 

nível das glândulas sudoríparas através do suor, e das glândulas mamárias através do 

leite. 

Quando as NPs sofrem retenção nas vias aéreas, na zona da traqueia, são 

movidas pelos cílios e envolvidas em muco, passando para o trato gastrointestinal onde 

são absorvidas no intestino, ou se verifica excreção pelas fezes [49]. 

Os parâmetros que influenciam a via pela qual a NP é excretada são, 

principalmente, o tamanho e o revestimento das NPs. As NPs de menores dimensões 

(≤5,5 nm) parecem ser eliminadas predominantemente pelo rim, encontrando-se na urina 

[123]. Já as partículas de maior dimensão, ou com maior tendência à agregação, 

interagem com proteínas séricas, são conduzidas aos hepatócitos e daí eliminadas pela 

via hepatobiliar, encontrando-se nas fezes. Porém, aquelas que no fígado são 

fagocitadas pelas células de Kupffer podem sofrer bioacumulação em vesículas, pelo que 

não existem, até à data, provas da sua eliminação [124].  

Assim, o tamanho das NPs parece ter um papel decisivo no que diz respeito à sua 

eliminação pela via urinária, uma vez que só as NPs de determinadas dimensões ficam 

sujeitas a esta via. Contudo, é o revestimento que define o estado de agregação das 

NPs, quais as proteínas que aderem à sua superfície e em que quantidade. O tipo de 

células hepáticas (hepatócitos ou células de Kupffer) para as quais as NPs são 

direcionadas será também função do tipo de material utilizado no revestimento [124]. 

 

1.4.2 Caraterização toxicológica de NPs  

O Homem convive há muito tempo com materiais nanoparticulados, na forma de 

aerossóis, provenientes de processos naturais como queimadas ou erupções vulcânicas. 

Porém, esse contacto nunca aconteceu com nanomateriais sintéticos de elevada pureza 

como ocorre atualmente, suscitando preocupação acerca da sua segurança. 
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O regime de avaliação do efeito das NPs passa por uma abordagem tradicional 

que inclui: (i) avaliar a resposta por parte de um sistema vivo a diferentes doses de NPs 

às quais é exposto, (ii) diferenciar a exposição aguda da exposição crónica e (iii) 

correlacionar as caraterísticas físico-químicas das NPs com o nível de reatividade 

observado em meio fisiológico (toxicidade molecular, celular, tecidual ou orgânica) [74]. É 

importante perceber de forma clara como as NPs interatuam com os sistemas vivos, tanto 

a nível da compreensão dos efeitos biológicos, como também dos possíveis efeitos 

adversos que podem resultar em toxicidade para o organismo. Nesse sentido, já se 

encontram disponíveis na literatura vários estudos, incluindo algumas revisões [76-80, 

125, 126] que pretendem sistematizar de que forma as células (ou frações celulares) e o 

organismo respondem à presença dos nanomateriais, com o recurso a modelos in vitro e 

in vivo. No entanto, os estudos conduzidos até agora não permitem que sejam retiradas 

conclusões sólidas, uma vez que os dados disponíveis na literatura são por vezes 

contraditórios. Este facto deve-se à grande variabilidade de parâmetros, tais como as 

propriedades químicas das NPs estudadas, o modelo de estudo utilizado, a dosagem 

administrada e o tempo de exposição, assim como o tipo de ensaio escolhido. Além 

disso, a maior parte dos trabalhos realizados têm dado preferência aos estudos in vitro, 

em detrimento dos esforços para tentar compreender a situação in vivo, motivo pelo qual 

estes últimos se encontram em menor número na literatura [79, 80]. Assim, existem 

várias opiniões, baseadas em resultados de testes de biocompatibilidade dirigidos quer in 

vitro quer in vivo, que se opõem no que diz respeito à segurança dos nanomateriais. 

Essas opiniões dividem-se no que toca aos riscos de toxicidade, tolerância e respostas à 

dose ou concentração, para qualquer tipo de nanomaterial. 

 

1.4.2.1 Mecanismos de toxicidade 

Apenas reduzindo o tamanho, sem no entanto mudar a substância, os materiais 

podem exibir novas propriedades, como por exemplo a condutividade elétrica, a 

elasticidade, a resistência, a reatividade e a mudança de cor, caraterísticas essas que 

não estão presentes em escala micro ou macro [21]. Esta questão levanta sérias 

preocupações que levam à necessidade de se estudar a biocinética das NPs aliada à sua 

toxicidade. Isto porque as mesmas propriedades (tamanho, composição química, forma, 

estrutura e grande área de superfície) que as tornam moléculas promissoras para a 

Medicina podem contribuir também para a sua toxicidade em sistemas biológicos [25].  

A maior parte das aplicações das NPs na Biomedicina requerem a sua entrada 

num sistema vivo, o que comporta algumas preocupações, que se prendem 

essencialmente com o facto de as NPs entrarem em contacto com um meio que não é 
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estático e que constitui uma fonte para variadas interações. Se considerarmos os estudos 

in vitro, o meio de crescimento celular é constituído essencialmente por proteínas séricas, 

aminoácidos essenciais, vitaminas, eletrólitos e outros químicos como antibióticos ou 

oligoelementos, que podem interagir com as NPs e provocar alterações nas propriedades 

físico-químicas das mesmas, tais como o tamanho, o estado de agregação, a química e a 

carga da superfície. In vivo, é esperado um cenário muito semelhante, uma vez que as 

NPs injetadas na corrente sanguínea também entrarão em contacto com proteínas e 

eletrólitos. As interações das NPs com os fluídos biológicos também são fatores 

importantes a ter em conta [79]. 

As interações de maior interesse entre as células e os nanomateriais incluem: (i) a 

sua captação, (ii) os efeitos sobre a sinalização celular, (iii) perturbações da membrana, 

(iv) influência na cascata de transferência de eletrões, (v) produção de mediadores 

inflamatórios e espécies reativas de oxigénio (ROS), (vi) transporte intercelular e 

transcitose, (vii) regulação de genes e ainda (viii) necrose ou apoptose celular [77]. Um 

dos principais mecanismos (in vivo e in vitro) responsável pela toxicidade dos 

nanomateriais envolve a indução de stress oxidativo através da geração de radicais livres 

que, uma vez em excesso, irão causar dano aos demais componentes biológicos, 

nomeadamente a oxidação de lípidos, de proteínas e do ADN [78]. O stress oxidativo 

pode desencadear processos inflamatórios que por sua vez podem causar fibrose, 

aterogénese ou provocar um aumento da expressão de proteínas de fase aguda 

(destacando-se a proteína C-reativa), perturbações das funções mitocondriais ou até 

inibição da função fagocitária [127]. Os radicais livres podem resultar de: (i) respostas 

fagocíticas das células a material estranho, (ii) deficiência de antioxidantes, (iii) da 

presença de metais de transição e ainda (iv) das próprias propriedades físico-químicas 

dos nanomateriais [78]. Por exemplo, a ativação dos eletrões da superfície de uma NP 

por radiação UV causa a quebra de ligações, resultando na formação de radicais. Em 

NPs cuja superfície seja constituída por grupos redox (NPs metálicas sem revestimento) 

podem formar-se ciclos de oxidação e redução responsáveis pelos efeitos tóxicos 

observados [127].  

Outro dos possíveis mecanismos de toxicidade induzida por NPs pode envolver 

dano do ADN, por ação direta ou indireta. Muitos dos nanomateriais avaliados revelaram 

ser responsáveis pela indução de respostas genotóxicas, tais como fragmentação de 

cromossomas, quebras nas cadeias de ADN, mutações, formação de aductos de ADN e 

alterações no perfil de expressão génica. A presença de nanomateriais na região 

perinuclear favorece a sua interação com as moléculas de ADN podendo levar a dano no 

material genético. Por outro lado, a genotoxicidade poderá ocorrer por mecanismos 

indiretos, em que o nanomaterial não interage fisicamente com o ADN, mas com 
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proteínas celulares, como por exemplo aquelas envolvidas no ciclo celular. Além disso, 

outras respostas celulares, tais como stress oxidativo ou inflamação, induzidas pelos 

nanomateriais poderão estar na origem das possíveis alterações no material genético 

[128] .  

Os baixos níveis de eliminação de alguns tipos de NPs potenciam a sua 

acumulação nos tecidos e em alguns órgãos e, como consequência, a produção de 

radicais livres pode aumentar. A presença de numerosas células fagocitárias nos órgãos 

pertencentes ao SER faz do fígado e baço órgãos-alvo do stress oxidativo. Não obstante, 

os órgãos bem irrigados, como os rins e os pulmões, também podem ser facilmente 

afetados [78]. 

 

1.4.3 Avaliação in vivo da toxicidade de nanomateriais 

À semelhança daquilo que acontece com qualquer novo fármaco, também os 

nanomateriais requerem uma aprovação por parte dos órgãos reguladores, antes de 

qualquer aplicação terapêutica. Depois de realizados estudos in vitro é necessário 

prosseguir para modelos in vivo para compreender os efeitos deste novo tipo de material 

ao nível do organismo. 

Um organismo é muito mais complexo do que uma célula, razão pela qual, um 

mesmo estudo, conduzido in vitro poderá apresentar resultados não concordantes com 

os obtidos in vivo. Por exemplo, numa investigação conduzida por Chen e colaboradores 

foi avaliada a toxicidade de AuNPs, revestidas com citrato com uma vasta gama de 

tamanhos (3-100 nm), em ratinhos e em células HeLa. As AuNPs foram administradas 

por injeção intraperitoneal (i.p.) em ratinhos na dose de 8 mg/Kg/semana, durante o 

período de vida dos animais. Os resultados mostraram que as AuNPs com tamanhos 

intermédios (8-37 nm) causaram efeitos letais nos ratinhos ao induzirem doença grave, 

associada a perda de apetite, perda de peso, alterações na cor da pele e curta esperança 

média de vida. Estes efeitos estariam correlacionados com os danos provocados em 

órgãos como o fígado, baço e pulmões. No entanto, não foram observados efeitos 

citotóxicos induzidos por essas NPs nas células HeLa  [129].  

A falta de correlação entre os efeitos observados nos modelos in vitro e in vivo, 

tem sido demonstrada também por outros autores [130], realçando assim a necessidade 

da investigação em modelos animais, não só para a validação dos estudos in vitro, mas 

também para a obtenção de melhores modelos preditivos. Segundo algumas revisões 

bibliográficas [79, 80], as espécies mais recorrentemente utilizadas para a avaliação do 

efeito das NPs no organismo são o rato e o ratinho. No entanto, outros modelos como o 
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porco [131], o peixe-zebra [132] e alguns invertebrados aquáticos [125] também podem 

ser utilizados.  

A avaliação in vivo do potencial toxicológico dos nanomateriais deve incluir 

indicadores gerais da saúde dos animais tais como, distúrbios do comportamento, 

alterações do peso corporal, taxa de mortalidade e esperança média de vida, bem como 

aspetos relacionados com a capacidade destes materiais induzirem hepatotoxicidade, 

nefrotoxicidade, hematotoxicidade, bem como stress oxidativo [78]. 

O potencial toxicológico dos nanomateriais é influenciado pelos mesmos 

parâmetros, nomeadamente as caraterísticas físico-químicas das NPs como o tamanho 

[129], a sua funcionalização [118] ou a dose administrada [131]. No entanto, a via de 

administração/exposição [133, 134] e a resposta por parte do sistema imunitário [135] 

surgem como fatores determinantes e mais específicos para a caraterização in vivo. 

 

1.4.3.1 Toxicidade aguda e toxicidade crónica 

A toxicidade pode ser categorizada pela dose e duração de exposição a 

determinado nanomaterial. De uma forma geral, a exposição a doses únicas ou repetidas 

num curto espaço de tempo referem-se a exposições agudas, enquanto que a exposição 

repetida a uma determinada dose durante um longo período de tempo traduz-se em 

exposição crónica [136]. Um dos grandes desafios dos estudos in vivo com NPs é a 

avaliação do seu efeito a curto e a longo prazo e compreender até que ponto a dose e a 

duração da exposição influenciam esse mesmo efeito. 

Chen e colaboradores estudaram a toxicidade aguda de NPs de dióxido de titânio 

(TiO2) em ratinhos adultos. Os ratinhos foram injetados por via i.p. com diferentes doses 

de NPs de TiO2 (0, 324, 648, 972, 1296, 1944 e 2592 mg/Kg peso corporal) e os seus 

efeitos nos parâmetros bioquímicos séricos foram avaliados em vários momentos após a 

exposição (24 h, 48 h, 7 dias e 14 dias). Os animais foram sacrificados e recolheram-se 

tecidos de rim, coração, pulmão, fígado e baço para posterior exame histopatológico. Os 

ratinhos sujeitos à exposição mostraram sinais de toxicidade aguda, tais como: 

comportamento passivo, perda de apetite e tremor. Os testes bioquímicos séricos 

revelaram valores ligeiramente elevados das enzimas alanina transaminase e aspartato 

transaminase. Observou-se também que houve acumulação de NPs de TiO2 

preferencialmente no baço, causando lesão neste tecido, mas também se depositaram no 

fígado, rim e pulmão. Os exames histopatológicos revelaram trombose ao nível do 

sistema vascular pulmonar, provavelmente induzida pelo entupimento dos vasos 

sanguíneos pelas NPs. Além disso, nos grupos expostos às doses mais elevadas, 
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observou-se também necrose e apoptose hepatocelular, fibrose hepática, edema dos 

glomérulos renais e pneumonia intersticial [137]. 

Num outro estudo, realizado por Geys e colaboradores, avaliou-se a toxicidade 

aguda, incluindo inflamação sistémica e pulmonar, distribuição tecidular e efeitos pró-

trombóticos de pontos quânticos (CdSe/ZnS), administrados por via i.v. em ratinhos, em 

doses que variaram entre 1,44-3,600 pmol Cd/ratinho [138]. Numa primeira etapa, 

administraram-se doses elevadas (3600, 720 e 144 pmol Cd/ratinho), efetuando-se as 

análises 1 h após a administração. Numa segunda etapa, as doses administradas foram 

menores (14,4 e 1,44 pmol Cd/ratinho) e as observações realizaram-se após 1, 4 e 24 h. 

Uma vez que as observações iniciais revelaram uma alteração da hemostasia, com 

consequente trombose vascular na circulação pulmonar, foi avaliado também o efeito de 

um anticoagulante através de um pré-tratamento dos ratinhos com heparina, medindo-se 

em seguida a ativação plaquetária. Outras análises realizadas incluíram microscopia de 

fluorescência, análise das células sanguíneas, lavado broncoalveolar, pesagem de 

órgãos (peso húmido e peso seco) e determinação da concentração de cádmio (Cd) em 

vários órgãos. Os resultados revelaram que após a administração da dose mais elevada 

(3600 pmol Cd/ratinho), três dos quatro ratinhos tratados tiveram morte imediata. Para as 

doses de 720 e 144 pmol Cd/ratinho não se verificaram mortes, contudo, os ratinhos 

apresentavam sinais de desconforto como dificuldade em respirar e piloereção. A 

microscopia de fluorescência permitiu detetar a presença das NPs no fígado e nos 

pulmões, assim como a formação de alguns trombos, que no entanto, não foram visíveis 

no grupo tratado com o anticoagulante. Após 1 h da injeção com 720 pmol Cd/ratinho 

verificou-se uma redução significativa na contagem de plaquetas. No entanto, não se 

verificaram alterações quer no número total de leucócitos, como na percentagem de 

neutrófilos, linfócitos e monócitos. Não foram observadas diferenças no peso relativo dos 

órgãos dos animais injetados com as NPs comparativamente aos animais do grupo 

controlo. No que diz respeito às doses mais baixas administradas, estas não provocaram 

qualquer diminuição no número de plaquetas. No entanto, a percentagem de neutrófilos e 

monócitos aumentou significativamente e de forma gradual ao longo da duração do 

tratamento. Apenas para a dose de 1,44 pmol Cd/ratinho, não foram detetados níveis de 

cádmio ao nível hepático [138].   

No estudo de Huang e colaboradores, foi avaliada a toxicidade aguda sistémica 

de AuNPs no ratinho, com o intuito de investigar a sua biocompatibilidade [139]. O estudo 

demonstrou que os animais injetados com doses que variaram entre 1 e 100 mg de 

Au/Kg de peso corporal não revelaram qualquer indício de toxicidade, como alteração do 

comportamento, diarreia, tremor ou perda de apetite, mesmo após 14 dias de 

observação. Já os ratinhos injetados com doses mais elevadas entre 200-300 mg Au/Kg 



  1. Introdução   

27 

peso corporal mostraram grande tendência para desenvolver toxicidade, principalmente 

em doses superiores a 200 mg Au/Kg peso corporal. Assim, estabeleceram que para 

doses abaixo dos 200 mg Au/Kg peso corporal estas NPs consideram-se biologicamente 

seguras [139].  

Num outro estudo com AuNPs, avaliou-se a toxicidade aguda de AuNPs de 13 nm 

revestidas com polietilenoglicol (PEG). As AuNPs foram injetadas em ratinhos por via i.v., 

em doses que variaram entre 0-4,26 mg Au/Kg peso corporal. Os animais foram 

eutanasiados em intervalos desde 5 min até 7 dias após a injeção. Os resultados 

revelaram inflamação aguda no tecido hepático imediatamente após a injeção das AuNPs 

e após 7 dias, tempo ao fim do qual as AuNPs abandonaram a circulação e se 

acumularam preferencialmente no fígado e baço. Após este período de tempo, tanto a 

inflamação como a apoptose das células hepáticas revelaram-se significativamente 

maiores para as doses de 0,85 e 4,26 mg Au/Kg peso corporal, embora os sinais 

apoptóticos tenham sido visíveis para todas as doses testadas [140]. Contudo, num outro 

estudo comparativo entre AuNPs com diferentes revestimentos, nomeadamente, citrato, 

11-Mua (11-mercaptoundecanóico) e os péptidos CALND CALNN e CALNS, não foi 

verificada toxicidade para nenhuma delas [141]. As AuNPs possuíam cerca de 20 nm de 

tamanho e foram injetadas em ratos por via i.v., em doses na ordem dos 0,6 mg Au/Kg 

peso corporal. Os animais injetados com as AuNPs revestidas com citrato foram 

eutanasiados 30 min,2 h, 6 h e 24 h após a injeção. Os animais injetados com as AuNPs 

restantes foram eutanasiados 24 h após administração. O conteúdo em Au nos diferentes 

órgãos e no sangue foi analisado por espetrometria de absorção atómica em forno de 

grafite (EAA-FG) e visualizou-se a distribuição intracelular das AuNPs por MET. Todas as 

injeções foram bem toleradas e nenhum efeito adverso foi observado nas 24 h seguintes, 

sendo que todas as AuNPs utilizadas estavam presentes em maior concentração no 

fígado e no baço. Verificou-se também que, ao longo das 24 h, não existiram diferenças 

significativas no conteúdo de Au nos diferentes órgãos dos animais injetados com AuNPs 

revestidas com citrato. Para as AuNPs revestidas com 11-Mua, o perfil de distribuição 

revelou-se muito semelhante ao das AuNPs revestidas com citrato. No que diz respeito à 

concentração de Au no fígado e no sangue após injeção das AuNPs revestidas com os 

péptidos CALND, CALNN e CALNS, observaram-se diferenças significativas 

comparativamente às AuNPs revestidas com citrato, sendo que as AuNPs revestidas com 

péptidos acumularam-se mais no fígado mas em menor quantidade no sangue [141].  

Os organismos aquáticos têm vindo a receber atenção especial por parte dos 

investigadores, uma vez que podem constituir bons modelos para a avaliação do 

potencial ecotoxicológico das NPs. Nesse sentido, Oberdorster avaliou o efeito tóxico de 

fulerenos (C60), um tipo de NPs que são uma forma alotrópica do carbono, em peixes 
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juvenis da espécie Micropterus salmoides. Os animais foram expostos a doses de 0,5 e 1 

ppm (C60) durante 48 h. Os resultados demonstraram que este tipo de NPs levou ao 

rápido desencadeamento de danos cerebrais nos peixes, pela indução de stress oxidativo 

nesse tecido. Os fulerenos foram capazes de atravessar a barreira hematoencefálica, 

onde estabeleceram ligações com moléculas lipídicas, induzindo stress oxidativo em 

doses de apenas 1 ppm. As análises tecidulares ao cérebro e brânquias dos peixes 

revelaram níveis significativos de peroxidação lipídica e redução dos níveis de glutationa, 

respetivamente [142].  

Até à data, os estudos com organismos aquáticos invertebrados têm revelado 

toxicidade aguda e crónica para os nanomateriais avaliados em doses na ordem dos 

mg/L ou superiores. Contudo, também têm sido descritas algumas situações de 

toxicidade crónica e alterações comportamentais em doses na ordem dos µg-1. Zhu e 

colaboradores determinaram a toxicidade aguda de seis tipos de nanomateriais: NPs de 

óxido de zinco (ZnO-NPs), NPs de dióxido de titânio (TiO2-NPs), NPs de óxido de 

alumínio (NPs-Al2O3), fulerenos, nanotubos de carbono de parede única (SWCNTs) e 

nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNTs). As NPs foram testadas em 

microcrustáceos de água doce da espécie Daphnia magna, em diferentes doses e 

durante um período de 24 h [143]. Os resultados indicaram que, para todos os tipos de 

NPs, os efeitos tóxicos agudos observados revelaram-se dependentes da dose. As NPs 

de ZnO obtiveram um valor de LD50= 1,511 mg/L (dose para a qual se observa 50% do 

efeito letal), sendo que para valores inferiores não se observaram percentagens de 

mortalidade significativas. No que diz respeito às NPs de Al2O3 demonstrou-se, que doses 

na ordem de 1000 mg/L resultaram em 100% de mortalidade de D. magna. As NPs de 

TiO2 em doses como 500 mg/L foram responsáveis por 90% de mortalidade dos 

organismos expostos. O aumento da dose de exposição, para os nanomateriais à base 

de carbono (C60, SWCNTs e MWCNTs), que variou entre 0,1-100 mg/L, também se 

traduziu num aumento da toxicidade, observando-se 100% de mortalidade para a dose 

de 100 mg/L. O valor de LD50 calculado para os fulerenos foi de 10,515 mg/L, de forma 

similar os MWCNTs obtiveram um valor de LD50= 22,751 mg/L. Contudo, os SWCNTs 

apresentaram um valor de LD50 mais baixo na ordem dos 2,425 mg/L. De uma forma 

geral, os valores de LD50 variaram de 1,511 mg/L (ZnO-NPs) até 162,392 mg/L (Al2O3-

NPs), com as ZnO-NPs a revelarem-se como as mais tóxicas e, no outro extremo, as 

Al2O3-NPs a revelarem menor toxicidade [143].  

Apenas alguns estudos têm sido conduzidos, no sentido da avaliação do efeito 

dos nanomateriais em invertebrados, após exposições crónicas. Num estudo de 

Oberdorster e colaboradores foram avaliados os efeitos subcrónicos da exposição de D. 

magna a fulerenos, em de 2,5 mg/L durante 21 dias. Os resultados revelaram alterações 
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na reprodução, com consequente redução no número da descendência, e um atraso da 

renovação da carapaça [144]. O estudo de Lovern e colaboradores também avaliou o 

efeito de fulerenos e derivados em D. magna, na dose de 260 µg/L. Os efeitos 

observados incluíram: (i) colisões repetidas no vidro dos recipientes que os continham, (ii) 

natação à superfície da água e em círculos, (iii) alteração do movimento dos apêndices, 

que permitem a natação, e (iv) alteração da frequência cardíaca [145]. Curiosamente, 

outros estudos com fulerenos funcionalizados com grupos hidroxilo, mostraram não só a 

ausência de toxicidade aguda ou crónica para vários organismos aquáticos, como 

também efeitos benéficos para o seu crescimento e desenvolvimento [146]. Por exemplo, 

os resultados do estudo realizado por Gao e colaboradores revelaram que para doses de 

20 mg/L de fulerenos polihidroxilados, e após 8 dias de exposição, foi verificado um 

aumento da esperança média de D. magna, assim como um estímulo do seu crescimento 

[146]. Mesmo assim, a maioria destes estudos indicaram que o potencial ecotóxico dos 

nanomateriais não deve ser negligenciado, uma vez que a sua presença em ambientes 

aquáticos pode provocar efeitos tóxicos nos organismos expostos, assim como podem 

ainda ser bioacumulados pelos organismos aquáticos e facilmente entrar na cadeia 

alimentar.  

Atualmente são escassos os estudos in vivo que contemplam a bioacumulação e 

toxicidade de nanopartículas após administrações repetidas. No trabalho realizado por 

Sung e colaboradores, avaliou-se a toxicidade de AuNPs com tamanhos entre 4 e 5 nm 

induzida em ratos de ambos os sexos, expostos por inalação subcrónica (6 h por dia 

durante, 5 dias por semana) durante 90 dias [134]. Os ratos foram divididos em quatro 

grupos segundo a dose a que foram expostos: (i) controlo (ar isento de AuNPs), (ii) doses 

baixas de 0,04 µg/m3, (iii) doses intermédias de 0,38 µg/m3 e (iv) doses elevadas de 

20,02 µg/m3. Os parâmetros avaliados como a mortalidade, peso corporal, comida 

consumida e função pulmonar foram registados semanalmente. O consumo de comida 

dos machos aumentou no grupo exposto às doses mais elevadas, enquanto que, o 

consumo de comida das fêmeas aumentou nos grupos expostos às doses mais baixas 

com consequente aumento significativo de peso corporal. No final do estudo, os animais 

foram sujeitos a necropsia completa e recolheram-se amostras de sangue para a análise 

hematológica e bioquímica, não se observando qualquer alteração significativa para este 

último parâmetro, em qualquer um dos grupos de concentrações testadas. As análises ao 

lavado broncoalveolar também não revelaram qualquer alteração celular significativa para 

qualquer um dos grupos estudados. Das análises histopatológicas realizadas, a única 

alteração significativa ocorreu no tecido pulmonar, onde se observou inflamação com 

infiltrado inflamatório, constituído por uma mistura de vários tipos de células (linfócitos, 

neutrófilos e macrófagos). Estas alterações foram visíveis em todos os grupos de ambos 
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os sexos estudados, sendo que os pulmões foram o único órgão a sofrer alterações de 

forma dependente da dose. O estudo concluiu que, segundo as alterações na 

histopatologia e função dos pulmões dos animais expostos às doses mais elevadas, a 

dose de 20 µg/m3 poderia ser definida como o valor mínimo a partir do qual se 

observaram efeitos tóxicos. Por outro lado, a dose intermédia de 0,38 µg/m3 foi definida 

como o valor máximo para o qual não se observa toxicidade nos animais de 

experimentação [134]. Yang e colaboradores avaliaram a acumulação e toxicidade de 

SWCNTs, 3 meses após a sua administração i.v. em ratinhos nas doses de 20, 200 e 

1000 µg/ratinho [147]. Os órgãos analisados incluíram o fígado, pulmões e baço. As 

análises de MET permitiram evidenciar a acumulação dos SWCNTs, que apesar de 

permanecerem nos ratinhos por mais de 3 meses, revelaram baixa toxicidade. Os 

animais não mostraram sintomas anormais, como letargia, anorexia, vómitos ou diarreia. 

No entanto, os níveis das enzimas aspartato transaminase e alanina transaminase 

encontravam-se elevados para as doses de 200 e 1000 µg/ratinho, indicando dano 

hepático. As observações histológicas revelaram inflamação pulmonar, embora os níveis 

séricos dos marcadores imunológicos, CH 50 (complemento hemolítico total) e TNF-α 

(fator de necrose tumoral), se encontrassem normais. Também não se verificou apoptose 

nos órgãos analisados. A diminuição dos níveis de GSH observada para todas as doses 

testadas, assim como o elevado dano oxidativo observado no fígado e pulmões, sugeriu 

que a toxicidade dos SWCNTs está relacionada com a indução de stress oxidativo [147]. 

De forma semelhante, Lasagna-Reeves e colaboradores investigaram a bioacumulação 

de AuNPs de 12,5 nm e a sua possível toxicidade, 8 dias após a sua administração em 

ratinhos por via i.p., nas doses de 40, 200 e 400 µg/Kg/dia, durante 8 dias [148]. O 

conteúdo em Au nos órgãos dos animais foi analisado por EAA-FG e espetrometria de 

massa com plasma indutivamente acoplado (EM-PIA). Os resultados revelaram um 

aumento do conteúdo em Au em todos os órgãos analisados, como fígado, baço ou 

cérebro, de uma forma diretamente proporcional à dose administrada. No entanto, os 

níveis de Au sanguíneos mantiveram-se constantes com o aumento da dose utilizada. 

Não foram observados efeitos tóxicos, para qualquer das doses administradas, nos 

parâmetros analisados, incluindo alterações no comportamento, sobrevivência e peso 

dos animais, assim como na morfologia dos órgãos, histologia dos tecidos ou nos 

parâmetros bioquímicos do sangue. Assim, embora a acumulação das AuNPs nos 

tecidos se tenha revelado dependente da dose, essa acumulação não produziu qualquer 

efeito tóxico [148].  
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1.4.3.2 Influência das vias de administração 

Outro fator que assume um papel importante na distribuição e toxicidade das NPs 

é a via de administração. As principais vias de administração descritas na literatura nos 

estudos in vivo com NPs são a via intravenosa [106], a via intraperitoneal [137], a via oral 

[149] e a instilação traqueal [103]. Analisando estes estudos verifica-se que a 

biodistribuição das NPs varia muito com a via de administração utilizada. Os autores têm 

demonstrado que AuNPs injetadas por via i.v. em ratos se distribuem principalmente pelo 

fígado e baço [106, 108], para todos os tamanhos testados (10, 50, 100, 250 nm). No 

entanto, AuNPs com 12,5 nm de tamanho, administradas por via i.p. em ratinhos, 

demonstraram uma elevada taxa de acumulação no sangue, em detrimento de outros 

órgãos analisados como fígado, cérebro, baço, rim e pulmão, onde foram encontradas 

em concentração muito baixa [148]. Quando AuNPs de vários tamanhos (4, 10, 28 e 58 

nm) são administradas oralmente a ratinhos, através da água ingerida, verifica-se que a 

maioria das AuNPs testadas, com exceção das AuNPs com 4 nm de tamanho que se 

acumularam preferencialmente nos rins, sofre uma maior distribuição ao estômago e 

intestino dos animais [149]. Por fim, em estudos onde se administraram AuNPs com 

tamanhos compreendidos entre 2 e 100 nm, a ratinhos, através de instilação traqueal, 

verificou-se que todas elas se encontraram presentes em maior concentração nos 

pulmões, com concentrações muito baixas nos outros órgãos [103].  

Alguns autores têm conduzido os seus estudos no sentido de se avaliar a 

influência da via de administração na distribuição e toxicidade das NPs [104, 133]. O 

estudo de Zhang e colaboradores teve como objetivo avaliar os efeitos tóxicos in vivo de 

AuNPs com recurso a diferentes vias de administração: oral, i.p. e i.v.. Para tal, 

administraram-se diariamente doses de 137,5-2200 µg Au/Kg peso corporal de AuNPs 

com 13,5 nm em ratinhos durante 14 ou 28 dias [133]. Foram avaliados parâmetros como 

a sobrevivência, peso corporal, a morfologia dos órgãos e análises hematológicas. Das 

três vias de administração investigadas, a i.p. e a oral foram as que apresentaram efeitos 

tóxicos mais significativos observados nos animais, como a perda de peso corporal, 

diminuição do número de eritrócitos e alterações na morfologia do baço. Em relação à 

dose administrada, verificou-se que as doses mais baixas não provocaram diminuições 

no peso corporal dos animais ou qualquer outro efeito tóxico apreciável. Contudo, as 

concentrações mais elevadas provocaram uma diminuição no peso dos animais, no 

número de glóbulos vermelhos e no hematócrito [133]. Lipka e colaboradores avaliaram a 

biodistribuição e excreção de PEG-AuNPs com 5 nm de tamanho, após administração i.v. 

e instilação traqueal em ratos [104]. Os resultados foram observados 1 h e 24 h após as 

administrações. Verificou-se que após injeção i.v. as NPs foram encontradas sobretudo 
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no fígado e no baço, enquanto que por instilação traqueal encontraram-se, na sua 

maioria, nos pulmões. Por outro lado, verificou-se que as NPs administradas por via i.v. 

foram mais facilmente eliminadas do organismo, quer por via urinária ou fecal, do que 

aquelas administradas por instilação traqueal, cuja translocação para outros órgãos foi 

verificada, embora em pequena extensão [104].   
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O trabalho realizado no âmbito desta dissertação pretendeu contribuir para o 

conhecimento da influência do tamanho e do revestimento de AuNPs esféricas na sua 

distribuição e toxicidade, após administração de uma dose única por via intravenosa no 

rato. 

Assim pretendeu-se, num primeiro instante, avaliar comparativamente, o perfil de 

biodistribuição de AuNPs com um único revestimento – citrato – um agente redutor 

utilizado na síntese de NPs, com 6 nm e 16 nm de diâmetro, 24 h após a administração 

de uma dose única de 0,1 mg Au/Kg de peso corporal. Deste modo, pretendeu-se 

descobrir se existem diferenças em relação à sua acumulação e retenção nos órgãos 

alvo, assim como em determinados indicadores de toxicidade. 

Seguidamente pretendeu-se avaliar a influência do revestimento no perfil de 

biodistribuição e toxicidade, utilizando AuNPs com 16 nm de diâmetro, revestidas com 

citrato e CALNN – um péptido que confere estabilidade às NPs, 30 min e 28 dias após a 

administração de uma dose única de 0,7 mg Au/Kg peso corporal. Além disso, pretendeu-

se averiguar ainda, se ao final de um longo período de administração (28 dias) se 

verificariam alterações significativas no perfil de biodistribuição das AuNPs, avaliando a 

persistência das NPs no organismo do animal, assim como a sua capacidade de 

eliminação ou armazenamento das mesmas. Desta forma, tenciona-se conhecer quais os 

principais órgãos de acumulação das AuNPs e perceber se existe alguma diferença de 

acordo com o revestimento utilizado, ao final de 30 min. Posto isto, pretende-se comparar 

o mesmo perfil, ao final de 28 dias, verificando se o mesmo se mantem, no que respeita à 

distribuição das AuNPs pelos órgãos de maior acumulação, ou se, eventualmente, ocorre 

alguma redistribuição aos outros órgãos, e ainda, se estão a ser eliminadas pelo 

organismo. É também objetivo primordial, avaliar qualquer evidência clínica de toxicidade 

observada nos animais, ao longo dos 28 dias, decorrente da administração das diferentes 

soluções de AuNPs, não só ao nível de alterações comportamentais, do apetite, ou da 

ingestão de água, mas também na morfologia dos órgãos alvo e em determinados 

parâmetros hematológicos e bioquímicos indicadores de toxicidade.   

Em suma, o trabalho pretende estudar o comportamento e o efeito de AuNPs no 

rato, a curto e a longo prazo, após administração intravenosa, no que respeita à sua 

biodistribuição e toxicidade. 
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3.1 Síntese e caraterização de AuNPs 

As AuNPs usadas neste estudo foram sintetizadas e caraterizadas no 

Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto, REQUIMTE. 

De modo a garantir a esterilidade das soluções de AuNPs obtidas, as sínteses 

foram realizadas em condições assépticas, em câmara de fluxo laminar. O material 

utilizado na síntese foi previamente lavado com uma solução de água-régia (ácido 

nítrico/ácido clorídrico, 1:3), enxaguado abundantemente com água ultra pura Milli-Q 

(18,2 MΩ.cm) e, de seguida, o mesmo material foi esterilizado por calor húmido em 

autoclave (120°C, a pressão 1 bar, 20 minutos). Todas as soluções intervenientes nestas 

sínteses foram preparadas com água ultra pura Milli-Q (18,2 MΩ.cm), a mesma que foi 

utilizada para as lavagens das AuNPs, que por sua vez foi esterilizada também por calor 

húmido em autoclave nas condições supracitadas. 

As soluções do metal utilizadas na síntese das AuNPs foram preparadas 

utilizando ácido tetracloroáurico (III) (HAuCl4 a 30% (p:p) em HCl com grau de pureza 

99.99%) (Sigma-Aldrich), citrato de sódio di-hidratado (Na3C6H5O7.2H2O (p.a)) (Merck), 

boroidreto de sódio (NaBH4) (Sigma-Aldrich) e água Milli-Q. Para as pesagens dos 

compostos utilizaram-se as balanças Analítica Metler (2×10-5 g) e Semi-Analítica Metler 

(2×10-4 g).  

O pH das soluções de AuNPs foi medido, com um Medidor de pH Crison BASIC 

20+, e ajustado para valores próximos ao do pH fisiológico (pH 7,4) através do uso de 

uma solução NaOH (1 M) filtrada através de filtros estéreis constituídos por uma 

membrana polietersulfona (PES) e com poro 0,22 µm. 

 

3.1.1 Síntese de AuNPs pelo método de redução pelo 
boroidreto de sódio 

A síntese de AuNPs com cerca de 6 nm de tamanho foi realizada de acordo 

com o método descrito por Nikhil e Murphy, (2001) [150]. Para tal, preparou-se, num 

balão de Erlenmeyer, 20 mL de uma solução aquosa contendo 2,5 x 10 -4 M de 

Na3C6H5O7 e 2,5 x 10-4 M de HAuCl4. Em seguida, adicionou-se, gota a gota, 0,6 mL 

de uma solução gelada de NaBH4 (0.1 M) sob forte agitação. A solução adquiriu 

imediatamente um tom rosado claro, indicativo da formação de AuNPs, sendo 

mantida em agitação por mais 30 min. No final, retirou-se uma alíquota da solução 

formada para posterior caraterização. 
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3.1.2 Síntese de AuNPs pelo método de redução pelo citrato 
de sódio 

 A síntese de AuNPs com cerca de 16 nm de tamanho foi realizada de acordo 

com o método de Turkevich modificado, (2006) [32]. Para tal, mediu-se 125 mL de 

água Milli-Q para um balão de três tubuladuras, à qual foram adicionados 86,5 µL de 

solução de HAuCl4 (1,4 M). Procedeu-se à montagem do dispositivo de refluxo, ligou-

se a placa de aquecimento e esperou-se até a solução entrar em ebulição, com 

agitação constante. Entretanto, preparou-se 12,5 mL de solução de Na3C6H5O7 (36,8 

mM). Assim que a solução inicial entrou em ebulição adicionou-se rapidamente a 

solução de citrato e a partir desse instante, nessas condições, esperaram-se 15 min. 

Imediatamente após a adição do citrato observou-se a formação de AuNPs pela 

alteração progressiva da cor da solução (preto-púrpura-vermelho). Terminada a 

reação, tapou-se rapidamente o balão contendo a solução de AuNPs com a respetiva 

tampa e deixou-se arrefecer à temperatura ambiente, ao abrigo da luz. Na câmara de 

fluxo laminar, retirou-se uma alíquota da mesma solução coloidal para posterior 

caraterização. 

Note-se que a temperatura que atinge a reação de síntese é da ordem dos 

120ºC, condição que reforça a esterilidade da solução aquando do término da 

reação, uma vez que a maioria dos microrganismos não resiste a esta temperatura, 

sendo que o próprio meio também se revela muito pouco propenso ao crescimento 

de organismos. Por conseguinte, a partir desse momento, todos os procedimentos 

que envolveram a manipulação da solução de AuNPs foram efetuados na câmara de 

fluxo laminar.  

 

3.1.3  Funcionalização das AuNPs com pentapéptido 

Embora o procedimento seja o mesmo para as AuNPs provenientes de ambos 

os métodos, efetuou-se apenas a alteração do agente de revestimento das AuNPs 

obtidas pelo método de redução pelo citrato. Utilizou-se para o efeito um composto 

de origem orgânica, nomeadamente, o péptido CALNN (Sigma-Aldrich), constituído 

pelos aminoácidos Cisteína-Alanina-Leucina-Asparagina-Asparagina.   

Foi preparada uma solução stock do péptido CALNN na concentração de 

1mM. Esta solução foi esterilizada por filtração, com o recurso a filtros com 

membrana PES e poro 0,22 µm, e alíquotas da mesma foram armazenadas em 

eppendorfs a -18°C. De seguida, determinou-se a quantidade equivalente de agente 

de revestimento (CALNN) para funcionalizar a superfície de cada NP, partindo de 

uma razão molar agente de AuNPs/agente de revestimento de 1:5000. Para que este 
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processo ocorra mais eficazmente e de forma homogénea, a adição do volume do 

agente de revestimento foi feita através de um gesto único e rápido. Em seguida, 

agitou-se muito bem a solução coloidal já funcionalizada e guardou-se o recipiente 

ao abrigo da luz e do calor por um período aproximado de 24 h.  

Após esse período, procedeu-se à remoção do excesso de agente de 

revestimento em solução por centrifugação da suspensão coloidal. Para tal, 

centrifugou-se, de cada vez, 20 mL da solução de AuNPs funcionalizada a uma 

velocidade de 14000 rpm (rotor 19776 H), a 25°C, durante 15 min. Na câmara de 

fluxo laminar, descartou-se o sobrenadante e procedeu-se à lavagem do sedimento 

resultante com água ultra pura Milli-Q e centrifugou-se novamente, repetindo- se 3 

vezes o processo. No final, ressuspendeu-se o sedimento com água ultra pura Milli-Q 

em igual volume da solução inicial e retirou-se uma alíquota para futura 

caraterização.   

 

3.1.4 Caraterização físico-química das suspensões de AuNPs 

Após a síntese de AuNPs provenientes de ambos os métodos e a adição do 

novo agente de revestimento, realizaram-se, ao fim de algum tempo de estabilização 

(3 a 4 h), testes de caraterização físico-química das suspensões de AuNPs obtidas, 

que incluíram, espetrometria de UV/Vis, DDL e MET. 

A espetrofotometria de UV/Vis é uma técnica analítica amplamente utilizada 

nos meios laboratoriais no que respeita às técnicas de análises (qualitativas e 

quantitativas), pela sua confiabilidade e precisão. De uma maneira geral e 

simplificada, esta técnica consiste na absorção de radiação de comprimento de onda 

correspondentes às regiões do visível e do ultravioleta. Quando um feixe de luz 

monocromática atravessa uma solução com moléculas absorventes, parte da luz é 

absorvida pela solução e o restante é transmitido. A absorção de luz vai depender 

essencialmente, da concentração das moléculas absorventes e do percurso ótico 

[151]. Esta técnica foi utilizada para a validação das sínteses e verificação da 

estabilidade coloidal, bem como para a determinação da concentração das NPs. Na 

medição da absorvância das diferentes amostras recorreu-se ao espetrofotómetro de 

feixe simples Varian Cary 50 Bio para a obtenção do espetro referente a cada solução, 

utilizando células de quartzo, com 1 cm de percurso ótico, no intervalo de comprimento 

de onda entre os 300-800 nm. Para um determinado volume de solução coloidal de 

AuNPs calculou-se a concentração total de NPs existentes em solução, atendendo 

ao valor da absorvância correspondente à banda de ressonância plasmónica do ouro 
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e ao coeficiente de extinção molar (ϵ) a comprimento de onda de 450 nm e segundo 

o tamanho das NPs, de acordo com o método descrito por Haiss, (2007) [152]. 

A DDL é uma técnica de dispersão de luz adequada para a determinação do 

DH de partículas com dimensões na ordem dos nanómetros, bem como da sua carga 

(potencial ζ). Ao incidir um laser numa amostra duma dispersão coloidal, a 

intensidade de luz dispersa depende do tamanho e concentração das partículas. 

Assim, este tipo de medições permitem avaliar o tamanho médio, mais 

concretamente o DH médio das partículas numa solução coloidal [153]. Para se 

efetuar esta medição, colocou-se cerca de 1 mL de solução numa cuvette 

descartável, a uma temperatura de 25ºC no compartimento do aparelho Zeta Sizer 

Nano ZS da Malvern InstrumentsTM, com um laser 4 mWHe-Ne (633 nm) e com o ângulo 

de dispersão fixado a 173º. O potencial ζ trata-se do potencial eletrostático gerado 

pela acumulação de iões na superfície de partículas. É aplicado na determinação da 

carga de superfície de partículas como NPs, proteínas, lipossomas, entre outros.  A 

técnica baseia-se na aplicação de um campo elétrico à amostra, que induz 

movimentação das partículas carregadas em direção ao elétrodo de carga oposta 

[54]. Assim, para uma célula descartável apropriada para medições de potencial zeta 

(poliestireno com elétrodos metálicos revestidos a ouro, da Malvern) mediu-se cerca 

de 0,7 mL de solução de NPs e transferiu-se lentamente, de forma a garantir que a 

amostra não contivesse bolhas de ar dentro da célula e que os elétrodos estavam 

completamente imersos, fecharam-se as extremidades e colocou-se a célula no 

compartimento do mesmo aparelho. 

A MET permite obter informação estrutural sobre materiais de origem biológica 

e não biológica, assim como observar a morfologia com elevada resolução, de 

diversos materiais como metais, polímeros, entre outros. Na MET um feixe de 

eletrões incide numa amostra de fina espessura, interage com ela e é transmitido 

através da mesma com uma distribuição de intensidade e direção controlada pelas 

leis de difração impostas pelo arranjo cristalino dos átomos na amostra. O feixe 

transmitido é enviado através de várias lentes de ampliação para atingir a resolução 

pretendida e transformada numa imagem de MET com contraste de fase, que pode 

ser posteriormente analisada [154]. Na preparação das amostras para MET, 

depositou-se cerca de 10 µL de solução numa grelha de cobre de malha 200, 

revestidas com membrana de carbono e resina formvar, deixando-se secar ao ar à 

temperatura ambiente, tendo sempre o cuidado de proteger a grelha de quaisquer 

partículas ou pó existentes no ar. As imagens de MET das soluções coloidais de AuNPs 

foram obtidas num microscópio HITACHI H-8100 do Departamento de Engenharia dos 

Materiais do Instituto Superior Técnico. O diâmetro das partículas foi confirmado através 
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da análise das imagens obtidas, com o recurso ao programa de tratamento de imagens, 

ImageJ 1.44p (NIH, EUA).  

 

3.2 Estudos in vivo de biodistribuição e toxicidade de 
AuNPs 

3.2.1 Modelo animal e condições experimentais  

O modelo animal utilizado foi o rato Wistar (Charles River Laboratories, Barcelona, 

Espanha) macho, com pesos compreendidos entre 150 e 300 g. Os animais foram 

tratados segundo as normas definidas pelo Conselho Europeu que constam na Diretiva 

86/609/EEC [155], mantidos sob condições controladas de temperatura, humidade e 

fotoperíodo (ciclos 12 h de luz/12 h de escuridão), com acesso a ração e água ad libitum.  

Os ratos foram distribuídos aleatoriamente pelos diferentes grupos experimentais 

e sujeitos a um período prévio de uma semana de quarentena e aclimatação. 

As suspensões dos diferentes tipos de AuNPs testadas foram injetadas por via 

i.v., na veia da cauda (figura 9) em animais sob anestesia ligeira, com volumes que 

variaram entre os 0,5 mL a 1 mL por rato, de acordo com o peso corporal do animal. Os 

animais do grupo controlo foram injetados com uma solução de soro fisiológico (0,9% 

NaCl). Antes da sua injeção, as soluções de AuNPs utilizadas foram sonicadas num 

banho de ultrassons Bandelin Sonorex RK 100H, durante 10 minutos para assegurar uma 

maior dispersão das NPs. Uma alíquota de 50 µL de cada suspensão foi recolhida para 

confirmação por Espetrometria de absorção atómica em forno de grafite (EAA-FG) da 

dose de Au injetada à data da experiência. 

Ao final dos tempos previamente definidos (30 min, 24 h e 28 dias), os ratos foram 

anestesiados através da administração de uma associação de dois compostos (Xilazina e 

Cetamina), associados na dose de 10 mg de xilazina + 80 mg de cetamina/Kg. A mistura 

foi administrada via i.p. na dose de 0,15 mL/100 g peso corporal e assim que os animais 

se encontraram completamente anestesiados procedeu-se à recolha de sangue. Os 

animais foram sacrificados por exsanguinação e o sangue foi recolhido para tubos 

(heparinizados ou com K3EDTA) e os órgãos/tecidos, nomeadamente o coração, o 

fígado, os pulmões, o baço, o timo, os rins, os testículos, o cérebro, intestinos (duodeno e 

a porção inicial do jejuno), músculo-esquelético (quadricípite femoral), o osso (eixo 

femoral), assim como a cauda, foram também recolhidos. A urina e as fezes foram 

recolhidas separadamente nas gaiolas metabólicas, como será melhor descrito adiante. 

As amostras foram lavadas rapidamente em soro fisiológico, secas em papel de filtro, 

pesadas numa balança de precisão Mettler Toledo PB302 e posteriormente congeladas a 
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-80°C até à altura da sua análise. Todos os instrumentos cirúrgicos foram extensivamente 

lavados ao longo de todo o procedimento para evitar contaminações cruzadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Injeção i.v. de uma solução de AuNPs, através da veia da cauda do rato, após este se 

encontrar devidamente anestesiado (imagem recolhida durante o decorrer do presente trabalho 

experimental). 

 

3.2.2 Influência do tamanho na distribuição e toxicidade de 
AuNPs 

A fim de estudar a influência do tamanho na distribuição e toxicidade de AuNPs, 

utilizaram-se AuNPs revestidas com citrato de 6 e 16 nm de tamanho. Por forma a 

uniformizar a dose de Au injetada nos grupos tratados com AuNPs foi necessário recorrer 

à diluição do lote de Citrato-AuNPs (16 nm), utilizando-se água ultra pura Milli-Q para o 

efeito. Desta forma, ambas as soluções de AuNPs foram administradas na dose de 0,1 

mg Au/Kg de peso corporal, em animais com o peso aproximado de 300 g. Estes foram 

divididos em três grupos, o grupo controlo (n=4), o grupo ao qual foram administradas 

Citrato-AuNPs de 6 nm (n=5) e o grupo ao qual foram administradas Citrato-AuNPs de 16 

nm (n=5), distribuindo-se em seguida, por gaiolas metabólicas devidamente identificadas, 

colocando-se 1 rato por gaiola como se vê na figura 10 (A). Água e ração foram 

providenciadas ad libitum, respeitando-se apenas um período de jejum na noite anterior 

ao sacrifício dos animais, que foi realizado 24 h após a administração das diferentes 

soluções de AuNPs. 

 

3.2.3 Influência do revestimento na distribuição, eliminação 
e toxicidade de AuNPs 

Para o estudo da influência do revestimento na distribuição e toxicidade de 

AuNPs, utilizaram-se soluções de AuNPs (16 nm) com dois revestimentos diferentes – 

citrato e CALNN. O estudo foi realizado ao final de 30 min e 28 dias, após a injeção única 
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das soluções de citrato-AuNPs e CALNN-AuNPs na dose de 0,7 e 0,6 mg Au/Kg de peso 

corporal, respetivamente.  

Na experiência realizada ao final de 30 min, usaram-se ratos com cerca de 300 g 

de peso que foram divididos em três grupos, um referente ao grupo controlo (n=1) e dois 

constituindo os grupos aos quais foram administradas as soluções de AuNPs, citrato-

AuNPs e CALNN-AuNPs, sendo cada um destes grupos constituído por 5 animais. Os 

animais, já organizados por grupos, foram distribuídos por gaiolas de policarbonato com 

superfícies lisas e de cantos redondos, como se pode visualizar na figura 10 (B). A cama 

utilizada para revestir as gaiolas consistiu em aparas de madeira. Cada gaiola foi 

devidamente identificada com uma etiqueta onde foi escrito o nome do ensaio 

experimental em causa, controlo ou grupo injetado (citrato-AuNPs ou CALNN-AuNPs), o 

número do grupo, o número de animais presentes e a data do dia do ensaio. De modo a 

quebrar a monotonia e a evitar o stresse dos animais, colocaram-se também no interior 

das gaiolas alguns tubos de papel. Água e ração foram providenciadas ad libitum durante 

toda a experiência. 

Na experiência realizada ao final de 28 dias, utilizaram-se ratos com uma média 

de pesos de 150 g, cerca de metade do peso dos animais utilizados nas duas 

experiências anteriores, com o objetivo que estes atingissem um peso equivalente à data 

do sacrifício. Os ratos foram colocados em gaiolas metabólicas, 1 rato por gaiola, com a 

devida identificação, sendo dispostos em três grupos: controlo, citrato-AuNPs e CALNN-

AuNPs (n=4 para todos os grupos). Uma representação da disposição dos grupos pode 

ser visualizada na figura 10 (C). Durante todo o período de experiência os ratos foram 

monitorizados diariamente, recolhendo-se informação no que respeita à alteração do seu 

comportamento, ou de qualquer outro sinal clínico evidente. Registou-se ainda, 

diariamente, para além do peso individual dos animais, o consumo de água e ração, 

assim como o volume de urina e a quantidade de fezes produzidas por cada rato, sendo 

recolhidas e armazenadas a -80°C até à data da sua análise. Na noite anterior ao 

sacrifício, os animais foram colocados em jejum. 
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Figura 10 – Fotografias do acondicionamento dos ratos utilizados no presente trabalho 

experimental. (A) Ratos em gaiolas de policarbonato com superfícies lisas e de cantos redondos. 

(B) Rato em gaiola metabólica. (C) Distribuição do grupo injetado com a suspensão de Citrato-

AuNPs 16 nm, mantidos em gaiola metabólica (n=4, 1 rato por gaiola), durante 28 dias.  

 

3.2.4 Análise do conteúdo em ouro das suspensões 
coloidais, órgãos e tecidos por Espetrometria de 
Absorção Atómica em Forno de Grafite (EAA-FG) 

A quantificação de Au foi efetuada utilizando um espetrómetro de absorção 

atómica com forno de grafite AAnalyst 600 da PerkinElmer equipado com um pipetador 

automático. As leituras foram efetuadas no pico de absorção de 242,8 nm, com uma 

lâmpada de cátodo oco de Au. O amostrador automático foi preparado para pipetar 10 µL 

da solução modificadora de matriz (preparada com 0,75 mL magnésio (Mg), 1,25 mL 

paládio (Pd) e 35 mL de ácido nítrico (HNO3)), seguidos de 20 µL da solução a analisar 

para o interior do forno de grafite.  

Na tabela 1 encontra-se um resumo das condições analíticas utilizadas na análise 

das amostras. 

(A) 

A 

(B) 

(C) 
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Tabela 1 – Condições analíticas usadas para a quantificação de ouro por Espetrometria de 

Absorção Atómica em Forno de Grafite (EAA-FG). 

 

3.2.4.1 Preparação das amostras 

O método escolhido para a preparação das amostras para análise por EAA-FG foi 

a digestão ácida, descrito anteriormente por outros autores [141]. 

Todas as soluções utilizadas na preparação e digestão das amostras quer das 

soluções de AuNPs, quer dos órgãos e tecidos dos animais, foram preparadas utilizando 

água duplamente desionizada, sendo que todos os reagentes usados, tais como, ácido 

clorídrico (HCl), ácido nítrico (HNO3) e peróxido de hidrogénio (H2O2) foram todos de grau 

suprapuro (Merck).  

As soluções padrões de Au foram preparadas diariamente através de uma diluição 

de uma solução mãe contendo 1000 µg Au/mL (PerkinElmer). 

Todo o material que entrou em contacto com as amostras (recipientes de Teflon, 

pontas de micropipeta, cuvetes descartáveis e tubos de plástico graduados de diferentes 

tamanhos) foi previamente submetido a um rigoroso procedimento de descontaminação. 

O material foi mergulhado em HNO3 (15% v/v) durante 24 h, sendo posteriormente 

passados por água duplamente desionizada e por fim secos numa área livre de pó. 

Para a determinação da concentração de Au nas alíquotas das suspensões 

administradas, aos 50 µL retirados de cada uma delas adicionou-se 5 mL de HCl 0,2% 

(v/v) e colocou-se na estufa a digerir, a uma temperatura de 105ºC durante um período 

aproximado de 5 h. No final, diluiu-se a suspensão digerida em 10 mL de HCl 0,2% (v/v) 

e homogeneizou-se vigorosamente esta solução por meio de um vortex. Em seguida, 

retirou-se 100 µL da solução que foram diluídos em 1 mL de HCl 0,2% (v/v), obtendo-se 

assim uma diluição final de 1:2000. Cerca de 1 mL desta solução foi utilizada para 

preencher uma cuvete descartável que foi colocada no amostrador automático do 

espetrómetro de absorção atómica com forno de grafite. 

Para a determinação de Au nas amostras de órgãos/tecidos, 2 mL de sangue ou a 

totalidade das restantes amostras recolhidas foram colocados em recipientes de Teflon e 

trituradas em pequenos pedaços, de modo a facilitar a sua digestão. Em seguida, 

Passo 
Temperatura 

(°C) 

Rampa de 

Temperatura (s) 

Temperatura 

Constante (s) 

Fluxo do Gás 

(mL/min) 

1 (Secagem) 110 15 25 250 

2 (Secagem) 140 15 25 250 

3 (Pirólise) 800 25 25 250 

4 (Atomização) 1800 0 5 0 

5 (Limpeza) 2450 1 3 250 
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adicionou-se uma mistura de HNO3 (65%) e H2O2 (na proporção de 4:1) e colocaram-se 

as amostras na estufa a 105°C, durante cerca de 24 h. Após este período de tempo, as 

amostras foram retiradas da estufa e arrefecidas a temperatura ambiente, sendo 

adicionado HCl (37%) e colocadas de novo na estufa (105°C, 24 h). As amostras líquidas 

e acidificadas contendo a amostra digerida foram então transferidas para tubos de 

plástico, adicionando-se HCl (0,2%) até estas perfazerem um volume desejado, sendo 

posteriormente homogeneizadas por meio de um vortex. Antes de serem analisadas, 

algumas amostras sofreram uma diluição prévia (fígado, baço, pulmão) devido ao seu 

elevado conteúdo em Au. Das soluções finais obtidas, utilizou-se cerca de 1 mL para 

efetuar a leitura no espetrómetro de absorção atómica com forno de grafite. 

 

3.2.4.2 Validação do método 

A validação do método de quantificação de Au por EAAFG nas amostras de 

órgãos e tecidos de rato foi realizada anteriormente por outros autores [141]. Para o 

propósito utilizaram uma solução stock de Au (1000 µg/mL) cujas respetivas diluições 

foram usadas para determinar um conjunto de parâmetros que incluíram a linearidade, 

assim como os limites de deteção e quantificação. A exatidão do método foi avaliada pelo 

método de adição padrão no fígado, pulmões, baço, rins e sangue de ratos controlo e 

expressa em % de recuperação de Au. A precisão também foi calculada e apresentada 

segundo a % do coeficiente de variação (% cv). Um resumo dos resultados obtidos 

encontra-se na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Principais parâmetros obtidos na validação do método para a quantificação de ouro 

por Espetrometria de Absorção Atómica em Forno de Grafite (EAA-FG) em amostras de órgãos e 

tecidos de rato [141]. 

 

 

 

 

 
 
 

3.2.5 Avaliação dos efeitos hematológicos e bioquímicos 
induzidos pelas AuNPs 

As análises hematológicas bioquímicas do sangue e soro dos ratos foram 

realizadas pelo Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto.   

Linearidade 

(ng/mL) 

Limite de 

deteção 

(ng/mL) 

Limite de 

quantificação 

(ng/mL) 

Exatidão  

(% 

recuperação) 

Precisão  

( % cv) 

0,65-50 0,65 2,15 85,8-109 1,4-6,4 
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3.2.5.1 Parâmetros hematológicos 

Para a análise dos parâmetros hematológicos recolheu-se cerca de 2,5 mL de 

sangue com seringa (agulha 20G x 1’’, 0,9x25 mm) previamente tratada com K3EDTA e 

transferiu-se para tubo de K3EDTA (3mL). Os parâmetros analisados foram: glóbulos 

brancos (GB), glóbulos vermelhos (GV), plaquetas (PLT), hemoglobina (HGB), 

hematócrito (HTC), volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média 

(HCM), concentração corpuscular média de hemoglobina (CCMH), distribuição de 

glóbulos vermelhos (DGV), plaquetócrito (PTC) volume plaquetário médio (VPM), 

distribuição de plaquetas (DP), linfócitos absolutos e relativos (#LIN e %LIN), monócitos 

absolutos e relativos (#MON e %MON), granulócitos absolutos e relativos (#GRA e 

%GRA). 

 

3.2.5.2  Parâmetros bioquímicos 

Para a análise dos parâmetros bioquímicos recolheu-se cerca de 3 mL de sangue 

com seringa (agulha 20G x 1’’, 0,9x25 mm) sem anticoagulante e transferiu-se, 

cuidadosamente, para tubos de ensaio. Deixou-se repousar durante 1 h para a formação 

do coágulo e a completa obtenção do soro. Em seguida, centrifugou-se durante 10 min, à 

velocidade de 2500 rpm e à temperatura ambiente. Com o auxílio de uma pipeta, 

recolheu-se e dividiu-se o sobrenadante entre 2 eppendorfs. Os parâmetros analisados 

foram: ionograma (sódio (Na), potássio (K) e cloreto (Cl)), creatinina (CREAT), creatina 

cinase (CC), bilirrubina total (BilT), bilirrubina direta (BilD), ácido úrico (AU), glucose 

(GLU), colesterol (COL), fosfatase alcalina (FA), ureia, triglicerídeos (TG), proteínas totais 

(PT), aspartato transaminase (AST), alanina transaminase (ALT).  

 

3.2.6 Estudo ultra estrutural do fígado e baço de animais 
expostos a AuNPs por MET 

Para investigar a presença e a localização subcelular de AuNPs, fragmentos de 

fígado e baço de animais sacrificados após 28 dias de uma injeção i.v. de 0,7 e 0,6 mg 

Au/Kg peso corporal de citrato-AuNPs e CALNN-AuNPs respetivamente, foram recolhidos 

e fixados em gluteraldeído 2,5% em tampão de cacodilato de sódio 0,1 M (pH 7,4) 

durante 4 horas. Posteriormente, as amostras foram lavadas em solução tampão, durante 

uma hora, fixadas em tetróxido de ósmio a 2%, durante 2 horas e lavadas novamente em 

solução tampão, durante 30 minutos. Em seguida, as amostras sofreram desidratação 

progressiva, sob a ação de concentrações crescentes de álcool etílico, durante 3 horas, e 

impregnação com epon durante 4 horas. O óxido de propileno foi o composto utilizado na 

transição desidratação/impregnação. O corte das amostras foi realizado após a fase de 
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inclusão que durou 2 dias. Todos os procedimentos foram realizados a uma temperatura 

de 4ºC, com a exceção da fase de inclusão, que foi executada em estufa a uma 

temperatura de 60ºC. Dos blocos finais, foram realizados cortes ultrafinos, com uma 

espessura de 500 Å, destinados à observação em MET. Estes cortes foram colocados 

em grelhas de cobre (300 Mesh) e contrastados com uma solução aquosa saturada de 

acetato de uranilo (durante 30 minutos) e com uma solução de citrato de chumbo (15 

minutos), tendo-se procedido a lavagens no início e no final de cada um destes 

procedimentos. As grelhas foram visualizadas em microscópio eletrónico de transmissão 

Zeiss EM 10A, a uma voltagem de 60 KV. 

 

3.2.7 Análise estatística dos dados 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM). A 

análise estatística foi realizada com o programa GraphPad Prism, 5.0 (NIH, EUA). 

Quando se pretendiam comparar resultados referentes a dois grupos, foi utilizado o teste 

t de Student para valores não emparelhados. Para comparação de resultados envolvendo 

três ou mais grupos, recorreu-se à análise de variância (ANOVA) para comparações 

múltiplas, seguida pelo teste de Tukey ou à análise de variância com dois fatores, 

seguida pelo teste de Bonferroni. A significância estatística foi assumida para valores de 

p <0,05. 
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4.1 Síntese e caraterização das AuNPs 

Na tabela 3 encontra-se um resumo das principais caraterísticas das diferentes 

AuNPs sintetizadas, que incluem a natureza do revestimento, o tamanho, DH, a carga, a 

concentração de Au, o nº de AuNPs em solução e a área superficial. Nas figuras 11 e 12 

encontram-se, respetivamente, os espetros de UV/Vis e as imagens de MET, com os 

respetivos histogramas de distribuição de tamanhos, obtidas para as diferentes AuNPs 

utilizadas.  

 

Tabela 3 – Principais caraterísticas das nanopartículas de ouro usadas neste estudo. 

  

 

a) O tamanho das AuNPs foi determinado por MET. Os resultados são expressos como média ± desvio padrão (DV). 

b) O DH foi determinado por DDL. Os valores entre parêntesis são índices de polidispersão.  

c) A concentração de NPs foi determinada por Espetrometria de UV/Vis. 

d) A concentração de Au das soluções coloidais foi determinada por EAA-FG (média ± EPM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11 – Espetros de absorção de UV/Visível obtidos para as diferentes AuNPs utilizadas, 

com a banda plasmónica caraterística de AuNPs esféricas situada a 520 nm. (A) Citrato-AuNPs 6 

nm e (B) Citrato e CALNN-AuNPs 16 nm.  

AuNPs Tamanho 

(nm)
a)
 

DH  

 (nm)
b)

 

Potencial ζ 

(mV)
a)
 

nº NPs/mL
c)
 Área 

superficial 

(nm
2
) 

[Au] 

(µg/mL)
d)

 

Citrato 5,8 ± 1,8 7,38 (0,57) -45,0 ± 9,87 2,23 x10
13

 116,0 ± 65,7 39,4 ± 1,97 

Citrato 16,1 ± 2,8 23,31 (0,30) -49,4 ± 12,8 2,65 x10
12

 839,0 ± 283,2 201,4 ± 1,33 

CALNN 16,3 ± 2,8 25,98 (0,23) -34,3 ± 12,8 2,21 x10
12

 859,3 ± 286,8 175,2 ± 3,9 

(A) (B) 
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(B) 

(C) 

(A) 

 
Figura 12 – Imagens representativas de MET de AuNPs e respetivos histogramas de distribuição 

de tamanhos, segundo a média ± desvio padrão (DV), relativos a amostras de (A) Citrato-AuNPs 

6 nm, (B) Citrato-AuNPs 16 nm e (C) CALNN-AuNPs 16 nm. 

 

Pela análise da tabela 3 podemos constatar que, o DH das NPs com 16 nm de 

tamanho, revestidas com CALNN (25,98 nm (0,23)) aumentou, comparativamente com as 

de citrato (23,31 nm (0,30)), confirmando que ocorreu a funcionalização das AuNPs com 

o péptido. Pelas medições do potencial ζ, verificou-se que todas eram aniónicas, ou seja, 

apresentavam carga superficial negativa, contudo, não se observaram diferenças 
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significativas entre os valores obtidos. Além disso, os valores obtidos para o potencial ζ, 

aliados aos espetros de absorção de UV/Vis (figura 11) evidenciando a banda plasmónica 

caraterística concentrada no comprimento de  onda (λ) 520 nm, são indicativos de 

soluções de ouro coloidais com boa estabilidade.  Perante os resultados obtidos após a 

caraterização das AuNPs pelos diferentes métodos utilizados, podemos inferir, pela 

análise da figura 12, que as AuNPs sintetizadas por ambos os métodos apresentam 

forma esférica e os tamanhos esperados de 6 e 16 nm, que são menores que aqueles 

obtidos anteriormente por DDL, cujo DH das NPs é medido em solução, ou seja, com as 

moléculas de água que rodeiam a superfície das NPs a contribuírem para esta medição.    

Assim, as diferenças observadas a nível da biocinética e toxicidade resultarão 

fundamentalmente do diferente tamanho e revestimento das AuNPs, já que a sua carga 

superficial é semelhante. 

 

 

4.2 Biocinética e toxicidade de AuNPs 

4.2.1 Influência do tamanho no perfil de distribuição e 

toxicidade 

De forma a avaliar a influência do tamanho da partícula na distribuição de AuNPs 

no rato, foi realizado um estudo comparativo do perfil de distribuição de AuNPs revestidas 

com citrato (Cit-AuNPs), de 6 e 16 nm, após a injeção i.v. única de uma dose de 0,1 mg 

Au/Kg peso corporal. Os respetivos perfis de biodistribuição foram analisados 24 h pós-

injeção. 

 

4.2.1.1 Cinética e distribuição das Cit -AuNPs com 6 vs. 16 nm 

O perfil de biodistribuição das AuNPs foi determinado com base no conteúdo em 

Au dos diferentes órgãos e tecidos recolhidos e analisados por EAA-FG. A tabela 4, 

assim como a figura 13, ilustram o perfil de biodistribuição das AuNPs revestidas com 

citrato (6 vs. 16 nm) nos diferentes órgãos e tecidos de rato analisados. Enquanto na 

tabela 4 se encontram os resultados referentes a todos os órgãos analisados em relação 

ao seu conteúdo em ouro, expressos em ng/g de tecido e % da dose de Au injetada, a 

figura 13 dá relevo, apenas, aos órgãos de maior acumulação no que respeita ao mesmo 

conteúdo.  
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Tabela 4 – Distribuição de ouro pelos diferentes órgãos e tecidos de ratos, 24 h após a 

administração i.v. de nanopartículas de ouro revestidas com citrato de 6 e 16 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

   

Figura 13 – Principais órgãos/tecidos de acumulação de nanopartículas de ouro revestidas com 

citrato de 6 e 16 nm, 24 h após injeção i.v.. Os resultados são apresentados em % da dose (Au) 

injetada segundo média ± EPM. * p < 0,05 vs. Cit-AuNPs 6 nm. 

Órgão/Tecido 

Concentração Au (ng/g) % dose injetada 

Cit-AuNPs Cit-AuNPs 

6 nm 16 nm 6 nm 16 nm 

Fígado 3026,67 ± 370,24 2837,50 ± 245,03 72,58 ± 1,66 54,35 ± 3,24* 

Baço 1050,00 ± 93,86 1064,00 ± 120,36 1,63 ± 0,09 1,35 ± 0,22 

Timo 10,00 ± 0,00 18,00 ± 3,74 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,002 

Coração 8,00 ± 2,00 6,00 ± 2,45 0,02 ± 0,01 0,01 ± 0,004 

Pulmão 220,00 ± 65,04 178,00 ± 37,74 0,66 ± 0,21 0,48 ± 0,16 

Rim <LQ <LQ <LQ <LQ 

Cérebro <LQ <LQ <LQ <LQ 

Músculo 4,00 ± 2,45 2,00 ± 2,00 0,01 ± 0,004 <LQ 

Intestino 6,00 ± 6,00 2,00 ± 2,00 0,02 ± 0,01 0,01 ± 0,004 

Osso  132,00 ± 72,28 298,00 ± 260,53 0,25 ± 0,13 0,33 ± 0,45 

Testículos <LQ <LQ <LQ <LQ 

Sangue 10,40 ± 2,86 8,60 ± 1,40 0,53 ± 0,15 0,26 ± 0,05 

Cauda 230,00 ± 132,70  116,80 ± 101,00 4,75 ± 2,62 2,05 ± 1,71 

TOTAL _ _ 81,27 ± 5,54 59,24 ± 3,44** 
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Os resultados encontram-se expressos como média ± EPM, n=3-5. 

LQ - Limite de quantificação (2,15 ng/mL). 

* p < 0,05 vs. Cit-AuNPs 6 nm; ** p < 0,05 vs. Cit-AuNPs 6 nm 
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Constatou-se que, o perfil de distribuição obtido para cada uma das AuNPs é 

bastante semelhante como se pode verificar pela análise da tabela 4. Ao final de 24 h, as 

AuNPs de ambos os tamanhos acumulam-se, preferencialmente, no fígado, tendo 

também sido detetadas, no baço, pulmões, sangue e no osso. Embora em concentrações 

muito próximas do limite de quantificação (2,15 ng/mL), também foi encontrado Au 

noutros órgãos como timo, coração, músculo e intestino. No cérebro, rins e testículos dos 

animais injetados com AuNPs de 6 ou 16 nm não foi detetado Au para nenhum dos 

tamanhos testados. Constatou-se também que a diferença existente entre a quantidade 

de Au encontrada no fígado relativamente a todos os outros órgãos revelou-se 

estatisticamente significativa, para ambos os tamanhos testados (p <0,0001). Uma 

pequena % da dose injetada ficou retida na cauda, local de administração das AuNPs, no 

entanto o valor encontrado foi semelhante nos dois grupos experimentais.  

Uma possível explicação para o maior aporte de NPs no fígado é o facto de este 

órgão ser muito irrigado e constituir um dos principais órgãos do SRE, sistema biológico 

responsável pela deteção e eliminação das NPs do sangue, conduzindo-as a este órgão, 

onde se acumulam [52]. Além disso, alguns autores também apontam a estrutura 

fenestrada dos capilares deste órgão como outra possível explicação para a maior 

acumulação de NPs. Esta estrutura está associada a espaços porosos maiores, que 

constituem uma passagem facilitada, de NPs com DH inferior a 60 nm, para o interior dos 

tecidos [156]. No entanto, o mesmo não se observa no rim, cujo endotélio possui a 

mesma estrutura, pensando-se que a membrana basal do glomérulo apresenta uma 

espécie de barreira à acumulação de NPs [109], talvez por esta possuir carga negativa 

que repele qualquer partícula, mesmo que muito pequena, com igual carga [156]. Esta 

observação pode explicar a ausência de Au (concentração inferior ao LQ) encontrada no 

rim, em ambos os grupos injetados, no nosso estudo.   

Notou-se igualmente uma diferença estatisticamente significativa em relação à 

quantidade de Au acumulado no fígado dos ratos injetados com as AuNPs de 16 nm 

relativamente às de 6 nm, na medida em que existe uma maior acumulação destas 

últimas no fígado (72,58 ± 1,66%) quando comparadas com as primeiras (54,35 ± 

3,24%). A mesma tendência foi observada nos restantes órgãos, embora essas 

diferenças não tenham sido estatisticamente significativas. Além disso, as NPs de 

menores dimensões sofreram uma maior distribuição a todos os órgãos o que, aliado à 

situação anterior, resultou numa diferença estatisticamente significativa no total de 

recuperação de Au que foi maior nos animais injetados com as AuNPs de 6 nm (81,27 ± 

5,54%) do que nos animais injetados com as AuNPs 16 nm (59,24 ± 3,44%). Estes 

resultados parecem coerentes, se assumirmos que as NPs mais pequenas possuem 



 

58 

maior capacidade de atravessar os poros e alcançar os tecidos, encontrando-se 

presentes nos órgãos em maior quantidade.  

Vários autores têm vindo a focar o seu trabalho no estudo da biodistribuição de 

AuNPs e da influência do tamanho das NPs nessa biodistribuição [106, 108, 109]. Nestes 

estudos tem existido uma concordância no que diz respeito aos principais órgãos de 

acumulação das AuNPs e, à semelhança do que aconteceu no nosso estudo, o fígado e 

o baço destacam-se como alvos principais, independentemente do tamanho das NPs. No 

entanto, os estudos também demonstram que o tamanho assume um papel importante 

na biodistribuição, uma vez que NPs de menor dimensão são mais amplamente 

distribuídas, o que vai de encontro aos resultados obtidos no nosso estudo. De Jong e 

colaboradores [106] e Sonavane e colaboradores [108] realizaram estudos da cinética de 

AuNPs com o objetivo de avaliar o efeito do tamanho das NPs na sua distribuição no rato 

e ratinho, respetivamente. De Jong e colaboradores utilizaram AuNPs com tamanhos 

entre 10 e 250 nm [106], enquanto que Sonavane e colaboradores testaram AuNPs com 

tamanhos compreendidos entre 15 e 200 nm [108]. Em ambos os casos, as diferentes 

soluções de AuNPs foram injetadas por via i.v., na dose de 0,3-0,5 mg Au/Kg peso 

corporal no estudo de De Jong e na dose de 1000 mg Au/Kg peso corporal no estudo de 

Sonavane, e a sua biodistribuição foi avaliada 24 h após a injeção. Ambos verificaram 

que a distribuição das NPs pelos diferentes órgãos e tecidos é dependente do tamanho, 

com as AuNPs de menores dimensões (10 ou 15 nm) a serem mais amplamente 

distribuídas pelos órgãos do que as de maiores dimensões (250 ou 200 nm), que ficam 

confinadas ao fígado e baço. Terentyuk e colaboradores obtiveram resultados 

semelhantes no estudo realizado para a avaliação do efeito do tamanho na distribuição 

de AuNPs revestidas com PEG, com tamanhos compreendidos entre 15 e 160 nm, 24 h 

após administração i.v. na dose de 0,3 mg Au/kg peso corporal, no rato [109]. De acordo 

com os resultados anteriores, eles também observaram concentrações máximas de ouro 

no fígado e no baço para todas as NPs testadas. No entanto, as NPs com menor 

tamanho (15 nm) distribuíram-se por todos os órgãos recolhidos, contrariamente, as NPs 

de maiores dimensões acumularam-se sobretudo no fígado, baço e pulmões. Hillyer e 

colaboradores estudaram os mesmos efeitos numa gama de tamanhos mais pequenos 

(4-58 nm), após administração oral, na dose de 200 µg/mL, no ratinho [149]. Os efeitos 

foram avaliados imediatamente e 24 h após a administração, sendo observado, mais uma 

vez, um aumento da distribuição de AuNPs a todos os órgãos, como resultado da 

diminuição do seu tamanho, verificando-se que a maior distribuição aconteceu para as 

AuNPs de 4 nm. O efeito do tamanho na biodistribuição das AuNPs também tem sido 

avaliado a longo prazo. Recentemente, Zhang e colaboradores estudaram o efeito do 

tamanho de AuNPs revestidas com PEG numa gama de tamanhos entre 5 e 60 nm após 
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administração i.p., na dose de 4 mg Au/Kg peso corporal, no ratinho [157]. O estudo foi 

conduzido durante 28 dias, período ao final do qual se determinou o perfil de 

biodistribuição e toxicidade destas NPs. Mais uma vez o fígado e o baço mostraram ser 

os órgãos alvo das NPs para todos os tamanhos testados. No entanto, enquanto que as 

NPs de 10 e 60 nm se acumularam preferencialmente no baço e fígado respetivamente, 

as de 5 nm tiveram uma ampla distribuição pelo fígado, rim e coração. Um 

comportamento idêntico nestes últimos órgãos não foi observado no nosso estudo, cujas 

concentrações de Au corresponderam apenas a 0,01 ± 0,004% e 0,02 ± 0,01% da dose 

injetada no rim e coração respetivamente. Contudo, salientam-se as diferenças nos 

revestimentos das NPs utilizadas, a duração da experiência, assim como o modelo 

animal e a via de administração [157].   

Os resultados obtidos no nosso estudo são de uma forma geral, concordantes 

com aqueles disponíveis na literatura, no entanto, são de notar algumas diferenças 

importantes. Contrariamente ao que observamos neste estudo, em todos os outros 

supracitados, foi detetado Au no cérebro dos animais tratados com as AuNPs de 

menores dimensões, cujos autores atribuem à capacidade destas NPs atravessarem a 

barreira hematoencefálica. Outro facto curioso descrito pela maioria destes autores, mas 

que não foi observado no nosso estudo, foi a menor concentração de Au nos principais 

órgãos de acumulação (fígado e baço), nos grupos aos quais se administraram as AuNPs 

de menores dimensões, como consequência da sua distribuição a um maior número de 

órgãos e tecidos. Além disso, Hirn e colaboradores examinaram recentemente a 

biodistribuição de AuNPs numa gama de tamanhos de 1,4 a 200 nm, revestidas com 

trifenilfosfina monosulfonada (TPPMS), 24 h após administração i.v. no rato, em doses 

que variaram entre 1,6 e 43,7 µg AuNPs/rato [158]. O estudo revelou um aumento da 

acumulação destas NPs no fígado com o aumento do tamanho das mesmas. Os autores 

propuseram a diferença nas velocidades de difusão das AuNPs como uma possível 

explicação para os resultados obtidos. Assim, as AuNPs de 5 nm, por possuírem uma 

elevada velocidade de difusão não dispunham do tempo necessário para se ligarem aos 

recetores das células de Kupffer. Por outro lado, as AuNPs de 50 nm possuem uma 

velocidade de difusão muito menor, que pode ser suficiente para que essas ligações 

ocorram e as NPs sejam internalizadas pelo fígado. Curiosamente, ainda no mesmo 

estudo, a acumulação de Au no baço não se revelou dependente do tamanho, pelo 

menos para a gama de tamanhos testados. Já para os órgãos como rim, coração e 

cérebro revelou-se um aumento da acumulação com a diminuição do tamanho das NPs 

numa gama entre 1,4 e 5 nm, pois para tamanhos maiores (18-200 nm) o mesmo não se 

verificou. Por fim, a acumulação sanguínea também se revelou dependente do tamanho, 

sendo mínima para as AuNPs com 5 e 18 nm de tamanho, aumentando para tamanhos 
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(A) (B) 

maiores, tendo-se verificado o mesmo para AuNPs com tamanho inferior a 5 nm. Um 

achado interessante descrito por este grupo foi o fato dos resultados obtidos sugerirem 

que NPs com diferentes tamanhos interagem com diferentes componentes sanguíneos, 

com as partículas de maior dimensão a ligarem-se sobretudo às células sanguíneas e as 

partículas de menor dimensão a preferirem a ligação às proteínas do soro [158]. 

 

4.2.1.2 Pesquisa de alterações macroscópicas, hematológicas 
e bioquímicas 

Durante o período de experiência (24 h) não se verificaram alterações 

comportamentais nos animais dos diferentes grupos, nem nenhum sinal clínico visível de 

toxicidade. Após necropsia dos animais também não foram visíveis alterações 

macroscópicas no que respeita à morfologia dos órgãos recolhidos (figura 14). Assim, 

macroscopicamente não se observaram evidências de toxicidade aguda provocada pelas 

soluções de AuNPs comparativamente com o grupo controlo, independentemente do seu 

tamanho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 14 – Fotografias obtidas após necropsia dos ratos. (A) animal do grupo controlo e (B) 

animal do grupo injetado com a solução de AuNPs de 6 nm, sacrificados 24 h após a injeção i.v. 

das mesmas. 

 

Foram também pesquisadas eventuais alterações hematológicas e bioquímicas 

induzidas pelas AuNPs de 6 e 16 nm. Os resultados obtidos na sequência dessa 

avaliação encontram-se nas tabelas 5 e 6, respetivamente.  
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Tabela 5 – Parâmetros hematológicos de ratos dos diferentes grupos obtidos 24 h após a 

administração i.v.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os três grupos 

para nenhum dos parâmetros hematológicos analisados. No entanto, observou-se uma 

tendência para o aumento dos linfócitos nos grupos aos quais foram administradas as 

AuNPs comparativamente com o grupo controlo. Os restantes parâmetros mantiveram-se 

relativamente constantes em todos os grupos.  

 

Parâmetro Controlo Cit-AuNPs 6 nm Cit-AuNPs 16 nm 

GB (10
3
/μL) 3,15 ± 0,49 3,75 ± 0,45 4,36 ± 1,26 

LIN (10
3
/μL) 1,68 ± 0,31 2,73 ± 0,34 2,60 ± 0,44 

MON (10
3
/μL) 0,55 ± 0,03 0,50 ± 0,12 0,54 ± 0,20 

GRA (10
3
/μL) 0,93 ± 0,21 0,53 ± 0,05 1,22 ± 0,70 

LIN (%) 53,40 ± 4,56 73,35 ± 1,78 67,54 ± 6,51 

MON (%) 19,40 ± 3,12 14,18 ± 1,81 12,68 ± 1,27 

GRA (%) 27,20 ± 3,02 12,48 ± 1,03 19,78 ± 5,90 

GV (10
6
/μL) 7,61 ± 0,19 7,39 ± 0,28 7,96 ± 0,28 

HGB (g/dL) 15,00 ± 0,35 14,63 ± 0,33 15,20 ± 0,38 

HTC (%) 42,98 ± 1,14 41,45 ± 1,43 44,96 ± 1,42 

VCM (µm
3
) 56,50 ± 0,50 56,00 ± 0,82 56,60 ± 0,24 

HCM (pg) 19,73 ± 0,41 19,80 ± 0,37 19,12 ± 0,20 

CCMH (g/dL) 34,90 ± 0,44 35,33 ± 0,38 33,80 ± 0,23 

DGV (%) 11,88 ± 0,11 11,95 ± 0,22 11,78 ± 0,20 

PLT (10
3
/μL) 702,50 ± 32,55 707,25 ± 45,24 760,00 ± 28,92 

PTC (%) 0,48 ± 0,02 0,48 ± 0,03 0,53 ± 0,02 

VPM (µm
3
) 6,85 ± 0,10 6,88 ± 0,11 6,92 ± 0,17 

DP (%) 9,08 ± 0,27 9,03 ± 0,22 9,32 ± 0,17 

Os resultados encontram-se expressos como média ± EPM, n=4-5.  

GB - glóbulos brancos; LIN - linfócitos; MON - monócitos; GRA - granulócitos; GV - glóbulos vermelhos;  

HGB - hemoglobina; HTC - hematócrito; VCM - volume corpuscular médio; HCM - hemoglobina 

corpuscular média; CCMH - concentração corpuscular média em hemoglobina; DGV - amplitude da 

distribuição de glóbulos vermelhos; PLT – plaquetas; PTC - plaquetócrito; VPM - volume plaquetário 

médio; DP - amplitude da distribuição de plaquetas. 
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Os resultados encontram-se expressos como média ± EPM, n=4-5 animais/grupo. 

CREAT - creatinina; BilT - bilirrubina total; BilD- bilirrubina direta; AU - ácido úrico; GLU - glucose;  

COL - colesterol; ALP - fosfatase alcalina; TG - triglicerídeos; PT - proteínas totais; ALT - alanina 

transaminase; AST - aspartato transaminase; Na - sódio; K - potássio; Cl - cloro.  

* p < 0,05 vs. grupo controlo. 

** p < 0,01 vs. grupo controlo. 

 

Tabela 6 – Parâmetros bioquímicos séricos de ratos dos diferentes grupos obtidos após 24 h 

após administração i.v.. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Para a avaliação de alterações bioquímicas pesquisou-se por marcadores de 

função hepática, renal, cardíaca, muscular e indicadores do equilíbrio eletrolítico. Os 

resultados obtidos revelaram algumas diferenças estatisticamente significativas. A 

creatinina sérica sofreu uma diminuição estatisticamente significativa no grupo de animais 

injetados com as AuNPs de 6 nm (0,74 ± 0,02 µmol/L) comparativamente com o grupo 

controlo (0,83 ± 0,03 µmol/L). A bilirrubina total sofreu um aumento em ambos os grupos 

de animais injetados com as diferentes soluções de AuNPs comparativamente com o 

grupo controlo. Curiosamente, esse aumento foi diretamente proporcional ao tamanho 

Parâmetro Controlo Cit-AuNPs 6 nm Cit-AuNPs 16 nm 

CREAT (µmol/L) 0,83 ± 0,03 0,74 ± 0,02* 0,78 ± 0,02 

BilT (mg/dL) 0,09 ± 0,02 0,13 ± 0,01 0,15 ± 0,01* 

BilD (mg/dL) 0,08 ± 0,01 0,07 ± 0,004 0,09 ± 0,01 

AU (mg/dL) 1,00 ± 0,17 1,00 ± 0,18 1,96 ± 0,44 

GLU (mg/dL) 125,75 ± 21,99 179,20 ± 21,95 175,80 ± 13,48 

COL (mg/dL) 50,25 ± 6,30 59,80 ± 3,84 64,00 ± 2,55 

ALP (U/L) 211,00 ± 32,28 170,20 ± 41,37 159,40 ± 17,79 

Ureia (mg/dL) 37,50 ± 3,67 32,82 ± 2,49 37,84 ± 1,71 

TG (mg/dL) 57,75 ± 14,24 50,80 ± 6,87 38,40 ± 2,32 

PT (g/dL) 5,87 ± 0,29 5,99 ± 0,10 5,33 ± 0,32 

ALT (U/L) 40,50 ± 5,33 42,20 ± 3,15 40,40 ± 5,36 

AST (U/L) 205,75 ± 24,77 158,00 ± 8,86 152,80 ± 17,19 

Na (mEq/L) 142,38 ± 0,14 141,16 ± 0,72 137,26 ± 1,29** 

K (mEq/L) 4,17 ± 0,10 4,21 ± 0,08 4,55 ± 0,20 

Cl (mEq/L) 110,35 ± 0,83 111,00 ± 0,94 108,34 ± 1,09 
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das AuNPs, nomeadamente 0,13 ± 0,01 mg/dL para as de 6 nm e 0,15 ± 0,01 mg/dL para 

as de 16 nm. Este aumento atingiu significância estatística no grupo injetado com as 

AuNPs de 1-6 nm (0,15 ± 0,01 mg/dL) relativamente ao controlo (0,09 ± 0,02 mg/dL). No 

mesmo grupo de animais, também foi observada uma diminuição estatisticamente 

significativa do ião Na (137,26 ± 1,29 mEq/L) comparativamente com o grupo controlo 

(142,38 ± 0,14 mEq/L). Contudo, estes resultados não permitem evidenciar nenhuma 

tendência dependente do tamanho associada aos efeitos observados com as diferentes 

AuNPs utilizadas. Geralmente, a diminuição dos níveis séricos de creatinina não tem 

significado clínico relevante, embora por vezes possa ser associada a debilitação e perda 

de massa muscular. Por outro lado, no que diz respeito à diminuição dos níveis do ião 

Na, a hiponatrémia está frequentemente associada a perdas urinárias (por exemplo, por 

dosagem excessiva de diuréticos), ou digestivas (vómitos repetidos, diarreia abundante). 

Contudo, nenhuma dessas situações se verificou ao longo das 24 h pós-injeção. Apesar 

disso, os restantes iões, Cl e K, não sofreram alteração, sendo que o ionograma 

observado neste estudo se assemelha muito aos valores de referência, obtidos pelos 

laboratórios Charles River, para ratos Wistar [159]. No que toca ao aumento dos níveis de 

bilirrubina total, este pode ser indicativo de algum dano hepático. O fígado é o órgão 

responsável pela remoção da bilirrubina, produto da degradação do grupo heme, do 

sangue, que é aí conjugada (bilirrubina conjugada ou direta) e posteriormente secretada 

na bile. Quando os níveis de bilirrubina direta se encontram normais, como é o caso nos 

animais injetados com as AuNPs de 16 nm de tamanho, poderá sugerir um excesso de 

bilirrubina não conjugada sugerindo dano hepático, pela incapacidade do fígado realizar a 

função de conjugação. No entanto, quando analisados outros marcadores de dano 

hepático com maior especificidade, como as enzimas aspartato transaminase e alanina 

transaminase, verificou-se que os seus valores apresentavam-se normais, pelo que o 

aumento dos níveis de bilirrubina total será mais compatível com um efeito agudo 

decorrente da administração das AuNPs do que com uma possível lesão hepatocelular.  

Embora não existam muitos estudos a avaliar a toxicidade aguda das AuNPs, 

nomeadamente, a avaliar o seu efeito nos parâmetros hematológicos e bioquímicos, 

alguns autores já começam a incluir nos seus estudos este tipo de análise. Num estudo 

realizado por Zhang e colaboradores, avaliaram a influência do tamanho na toxicidade de 

AuNPs revestidas com PEG e com 5, 10, 30 e 60 nm de tamanho, no ratinho [157]. As 

diferentes soluções de AuNPs foram administradas por via i.p. na dose de 4 mg/Kg de 

massa corporal e os resultados foram avaliados ao final de 28 dias. A contagem de 

glóbulos brancos aumentou no grupo dos animais injetados com as PEG-AuNPs de 10 

nm e diminuiu nos animais injetados com as PEG-AuNPs de 5 e 30 nm, relativamente ao 

controlo. De forma similar, a contagem de glóbulos vermelhos nos animais injetados com 
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PEG-AuNPs de 5 e 30 nm revelou uma diminuição, enquanto que as PEG-AuNPs de 10 

e 60 nm provocaram um aumento nesses níveis. Os autores indicam os resultados 

hematológicos obtidos como indicadores de respostas inflamatórias e alterações do 

sistema hematopoiético. Em relação aos resultados bioquímicos, estes mostraram que as 

NPs de 10 e 60 nm causaram um aumento significativo nos níveis enzimáticos de 

aspartato transaminase e alanina transaminase, assim como uma diminuição da 

globulina, indicativo de dano hepático. Curiosamente, à semelhança do que aconteceu no 

nosso estudo, os níveis de creatinina também se encontraram diminuídos de forma 

estatisticamente significativa no grupo das NPs de 60 nm e os autores referem isso como 

um sinal de dano renal. No entanto, embora a creatinina seja um marcador com boa 

especificidade para a avaliação da função renal, é o aumento dos seus níveis séricos que 

está associado ao dano renal, uma vez que a sua concentração no sangue pode 

aumentar devido a uma redução da taxa de filtração nos rins por existência de uma lesão 

neste órgão [161]. Os níveis de proteínas totais e albumina também diminuíram para os 

grupos tratados com as NPs de 10 e 60 nm. Os autores concluem que dos quatro 

tamanhos testados, foram as partículas de 10 e 60 nm as responsáveis pelos efeitos 

tóxicos mais marcados nos parâmetros hematológicos e bioquímicos [157].      

Outros autores têm vindo a avaliar o efeito do tamanho das AuNPs na sua 

toxicidade in vivo, utilizando para tal outro tipo de análises, nomeadamente análises 

histológicas aos órgãos e tecidos. Terentyuk e colaboradores avaliaram o efeito de PEG-

AuNPs com 15 e 50 nm de tamanho e de AuNPs revestidas por sílica com 160 nm de 

tamanho, 24 h após a injeção i.v. na dose de 0,3 mg Au/Kg de peso corporal, no rato 

[109]. A análise histológica ao tecido esplénico, hepático, pulmonar, renal, sanguíneo e 

cerebral, permitiu-lhes assumirem que as alterações morfológicas visualizadas foram 

dependentes do tamanho das AuNPs testadas. Estes autores observaram que, as AuNPs 

de 15 e 50 nm foram responsáveis pelo maior dano provocado nos principais órgãos de 

acumulação (fígado e baço). Contudo, os danos morfológicos provocados foram 

inversamente proporcionais ao aumento do tamanho das AuNPs para dimensões muito 

superiores (160 nm), uma vez que para este tamanho, apesar de existir uma maior 

acumulação no fígado, esta não foi acompanhada de um maior dano provocado no 

mesmo, revelando-se mais inertes [109]. No entanto, para além do efeito do tamanho nos 

resultados obtidos por Terentyuk, é de notar que a natureza do revestimento das AuNPs 

utilizadas também poderia ter influenciado esses resultados. Abdelhalim e colaboradores 

também estudaram o efeito do tamanho de AuNPs com 10, 20 e 50 nm na alteração 

histológica do tecido renal do rato, 3 e 7 dias após injeção i.p. de 50 µL e 100 µL da 

solução de AuNPs [160]. Os resultados revelaram que as alterações produzidas no tecido 

renal foram dependentes do tamanho, com as NPs mais pequenas a induzirem maior 
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dano nesse tecido, sendo que esse dano aumentou também, com o aumento da duração 

da exposição [160].  

 

4.2.2 Influência do revestimento no perfil de distribuição e 
eliminação e toxicidade a curto e a longo prazo 

De forma a avaliar o papel do revestimento na cinética e toxicidade de AuNPs, 

realizamos um estudo comparativo, no rato, com AuNPs esféricas com 16 nm, revestidas 

com citrato (Cit-AuNPs) ou com o pentapéptido CALNN (CALNN-AuNPs). Para o efeito, 

estas NPs foram administradas numa dose única de 0,7 mg/Kg de peso corporal, por via 

i.v., e os respetivos perfis de biodistribuição foram analisados 30 min e 28 dias pós-

injeção. 

 

4.2.2.1 Cinética e distribuição das Cit -AuNPs e CALNN-AuNPs 

Tabela 7 – Concentração de ouro, expressa em ng/g, nos diferentes órgãos e tecidos de ratos, 30 

min ou 28 dias após a administração intravenosa de nanopartículas de ouro revestidas com 

citrato (Cit-AuNPs) ou CALNN (CALNN-AuNPs). 

 

 

Órgão/Tecido 

Concentração Au (ng/g) 

30 min 28 dias 

Cit-AuNPs CALNN-AuNPs Cit-AuNPs CALNN-AuNPs 

Fígado 13205,00 ± 1291,23 8890,00 ± 590,65 3920,00 ± 591,82 2705,00 ± 420,92 

Baço 3150,00 ± 777,20 4660,00 ± 928,50 2265,00 ± 290,82 1770,00 ± 195,23 

Timo _ _ <LQ <LQ 

Coração 1508,00 ± 1500,00 4,00 ± 2,45 <LQ <LQ 

Pulmão 221,96 ± 74,82 676,00 ± 449,16 35,00 ± 9,57 47,50 ± 31,46 

Rim 8,00 ± 2,00 12,00 ± 2,00 2,50 ± 2,50 5,00 ± 2,89 

Cérebro <LQ <LQ <LQ <LQ 

Músculo <LQ 16,00 ± 11,66 10,00 ± 7,07 <LQ 

Intestino 6,00 ± 4,00 <LQ <LQ <LQ 

Osso  54,00 ± 11,66 130,00 ± 38,51 145,00 ± 138,41 15,00 ± 5,00 

Testículos 5,00 ± 2,89 5,00 ± 2,89 <LQ <LQ 

Sangue 14,00 ± 2,45 4,00 ± 2,45 <LQ <LQ 

Cauda 772,00 ± 227,19 1462,00 ± 328,29 502,50 ± 165,25 1000,00 ± 375,79 

Os resultados encontram-se expressos como média ± EPM, n=4. 

LQ - Limite de quantificação (2,15 ng/mL). 

- não foi realizado doseamento do órgão no tempo respetivo. 
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Tabela 8 – Concentração de ouro, expressa em % da dose injetada, nos diferentes órgãos e 

tecidos de ratos, 30 min ou 28 dias após a administração intravenosa de nanopartículas de ouro 

revestidas com citrato (Cit-AuNPs) ou CALNN (CALNN-AuNPs). 

 

 

 

 

 

 

 

O perfil de biodistribuição das AuNPs foi determinado com base no conteúdo em 

Au dos diferentes órgãos e tecidos recolhidos e analisados por EAA-FG. Nas tabelas 7 e 

8 encontram-se representados os resultados, expressos em ng Au/g de tecido e em % da 

dose de Au injetada, respetivamente. 

Como se pode constatar pela análise das tabelas, em cada um dos tempos 

estudados, o perfil de biodistribuição obtido foi bastante semelhante para ambas as 

AuNPs. Trinta minutos após a injeção, 62,92 ± 3,55% da dose total injetada de Cit-AuNPs 

e 52,26 ± 4,48% da dose total injetada de CALNN-AuNPs foi encontrada no fígado, local 

preferencial de acumulação para ambas as AuNPs (p <0,0001). Também foi encontrado 

Au no baço, pulmões e sangue dos animais injetados com Cit-AuNPs e CALNN-AuNPs e, 

Órgão/Tecido 

% dose injetada 

30 min 28 dias 

Cit-AuNPs CALNN-AuNPs Cit-AuNPs CALNN-AuNPs 

Fígado 62,92 ± 3,55 52,26 ± 4,48 28,31 ± 3,36 23,97 ± 3,48 

Baço 1,21 ± 0,31 2,11 ± 0,30 0,89 ± 0,31 1,00 ± 0,13 

Timo _ _ <LQ <LQ 

Coração 0,52 ± 0,52 0,004 ± 0,003 

 

<LQ <LQ 

Pulmão 0,93 ± 0,70 0,57 ± 0,37 0,03 ± 0,01 0,05 ± 0,03 

Rim 0,01 ± 0,002 0,01 ± 0,002 0,003 ± 0,003 0,01 ± 0,01 

Cérebro <LQ <LQ <LQ <LQ 

Músculo <LQ 0,01 ± 0,004 0,01 ± 0,01 <LQ 

Intestino 0,01 ± 0,003 <LQ <LQ <LQ 

Osso 0,02 ± 0,004 0,04 ± 0,01 0,08 ± 0,08 0,01 ± 0,004 

Testículos 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,01 <LQ <LQ 

Sangue 0,12 ± 0,02 0,05 ± 0,01* <LQ  <LQ 

Cauda 3,34 ± 1,20 6,90 ± 1,36 2,95 ± 0,98 6,64 ± 2,47 

TOTAL 68,01 ± 2,99 61,94 ± 3,42 32,27 ± 3,66 25,35 ± 6,42 

Os resultados encontram-se expressos como média ± EPM, n=4-5. 

LQ - Limite de quantificação (2,15 ng/mL). 

- não foi realizado doseamento do órgão no tempo respetivo. 

* p< 0,05 vs. Cit-AuNPs 30 min 
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em concentrações muito próximas do limite de quantificação (2,15 ng/mL), no osso 

(fémur), rins e testículos dos mesmos animais, respetivamente. 

Apesar das semelhanças entre os perfis de biodistribuição obtidos 30 min após injeção, 

registaram-se algumas diferenças. Apenas nos animais injetados com Cit-AuNPs, foi 

detetado Au no coração (0,52 ± 0,52%). Por outro lado, apenas nos animais expostos às 

CALNN-AuNPs foram detetados níveis de Au (0,01 ± 0,004%) no músculo. A única 

diferença estatisticamente significativa observada entre os dois grupos experimentais, diz 

respeito à concentração de Au presente no sangue, que no grupo de animais injetados 

com AuNPs revestidas com o pentapéptido CALNN (0,05 ± 0,01%) foi inferior à 

encontrada nos ratos aos quais foram administradas Cit-AuNPs (0,12 ± 0,02%).  

As baixas concentrações de Au encontradas no sangue após 30 min da sua injeção, 

indicam que as AuNPs foram rapidamente removidas da circulação. Estes resultados são 

concordantes com os observados em estudos já realizados e descritos na literatura, que 

demonstraram que Cit-AuNPs com tamanhos na gama dos 1,4 a 200 nm, são 

rapidamente removidas do sangue [108, 141, 161]. No entanto, De Jong e colaboradores 

[106], bem como Terentyuk e colaboradores [109] encontraram níveis sanguíneos 

apreciáveis de AuNPs, mesmo 24 h após a sua injeção i.v. em ratos. Estes autores 

verificaram que uma grande percentagem da dose injetada ficou acumulada no sangue, 

mesmo ao final de 24 h, chegando até, num dos casos, a atingir valores superiores aos 

das NPs acumuladas no baço [109]. Diferenças a nível experimental poderão estar na 

base da diferença observada entre estes estudos e o nosso trabalho, nomeadamente no 

que toca à natureza da suspensão coloidal e à dose administrada. No estudo conduzido 

por De Jong e colaboradores, a solução de AuNPs foi diluída em PBS (tampão fosfato) 

na proporção de 9:1, tendo sido observado o fenómeno, quase imediato, de agregação 

das NPs. Esta agregação influencia o tipo e a quantidade de proteínas adsorvidas à 

superfície da NP [162, 163] e como tal a sua opsonisação, afetando a capacidade das 

NPs interagirem com os componentes do SRE [52], o que pode constituir uma possível 

explicação para as diferenças nos resultados obtidos. No que diz respeito ao estudo 

realizado por Terentyuk e colaboradores, a dose utilizada (0,3 mg Au/Kg peso corporal) 

foi consideravelmente menor que aquela utilizada no âmbito do nosso estudo (0,7 mg 

Au/Kg peso corporal) o que também poderá explicar as diferenças observadas, se 

assumirmos que a distribuição pode variar de acordo com a dose de Au injetada. 

A funcionalização de NPs com determinados agentes, nomeadamente péptidos 

[164], tem vindo a ser apontada como uma boa ferramenta para dotar as partículas de 

maior biocompatibilidade ou aumentar o seu tempo de semivida no sangue [165]. No 

entanto, os nossos resultados indicam que a funcionalização com péptidos, 

especificamente com CALNN, não é uma estratégia eficaz para aumentar a semivida 
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plasmática das AuNPs, uma vez que estas foram mais rapidamente removidas de 

circulação comparativamente às AuNPs revestidas com citrato.   

O perfil de distribuição de AuNPs com 20 nm com diferentes revestimentos, entre 

os quais citrato e CALNN, administradas por via i.v. no rato, em doses semelhantes às 

utilizadas no nosso trabalho, foi recentemente reportado por Morais e colaboradores 

[141]. Estes autores também verificaram que as Cit-AuNPs eram rapidamente removidas 

do sangue, sendo apenas 0,82 ± 0,24% da dose total injetada encontrada neste tecido 30 

min após a sua injeção. Relativamente às CALNN-AuNPs, 24 h pós-injeção, também foi 

observada uma menor concentração de Au no sangue dos ratos injetados com estas NPs 

comparativamente ao teor de Au encontrado nos animais expostos às Cit-AuNPs. No 

entanto, 24 h após a injeção das NPs, foi observado por estes autores um aumento 

significativo da acumulação das AuNPs revestidas com CALNN no fígado 

comparativamente com as Cit-AuNPs, o que não foi detetado no nosso estudo 30 min e 

28 dias após a injeção das mesmas AuNPs. Os autores explicam estes resultados, 

sugerindo uma potencial ação do SRE em relação a estas NPs, uma vez que são 

eliminadas da corrente sanguínea mais extensamente e são acumuladas nos órgãos 

tipicamente envolvidos com a ação deste sistema. Acreditam que esse efeito, possa ser 

devido ao facto de os péptidos que constituem o revestimento das NPs promoveram a 

adsorção de diferentes tipos de proteínas plasmáticas e/ou aumento de adsorção de 

proteínas que já se ligam às NPs de citrato, fazendo com que a interação entre as NPs e 

a matriz biológica seja diferente e, como tal, altere o seu perfil de distribuição [141]. 

Vários trabalhos sobre a influência do tamanho e do revestimento na cinética e 

distribuição das AuNPs têm sido realizados, no entanto a maioria desses estudos tem 

focado as suas investigações nos efeitos agudos induzidos pelas AuNPs. No presente 

estudo, explorou-se também a distribuição e toxicidade induzida pelas AuNPs de 

diferente revestimento (citrato e CALNN), 28 dias após a sua injeção no rato. 

Como podemos constatar pela análise das tabelas 7 e 8, o perfil de distribuição 

obtido para as duas AuNPs testadas é muito semelhante, com a maior parte das NPs 

acumuladas no fígado (p <0,0001). Este achado está de acordo com o descrito na 

literatura, tendo sido encontradas Cit-AuNPs no fígado de ratos, 6 meses após a sua 

administração por via i.v., sugerindo a ausência de uma via eficaz para a sua eliminação 

do organismo [107]. Outros autores relacionam ainda a acumulação hepática e esplénica 

das AuNPs, por longos períodos de tempo, com alterações na expressão de genes 

relacionados com mecanismos de desintoxicação, metabolismo lipídico, ciclo celular, 

respostas de defesa e o ciclo circadiano, observadas nestes órgãos [105].   
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Figura 15 – Concentração de ouro (em % de dose injetada) presente no (A) fígado, (B) baço, (C) 

pulmão e (D) sangue de ratos, 30 min ou 28 dias após a administração IV de AuNPs revestidas 

com citrato (Cit-AuNPs) ou CALNN (CALNN-AuNPs). Os resultados encontram-se expressos 

como média ± EPM, n=4-5. 

 

Apesar do perfil de biodistribuição ser muito semelhante ao observado ao final de 

30 minutos após a injeção das NPs, e de não se terem encontrado diferenças 

estatisticamente significativas no que respeita à acumulação de Au nos órgãos dos 

animais injetados com AuNPs com diferente revestimento, a % da dose total injetada 

recuperada nos principais locais de acumulação aos 28 dias é significativamente menor 

quando comparada com aquela encontrada aos 30 min (figura 15). Assim, ao final de 28 

dias, a % de Au encontrada no fígado dos animais de ambos os grupos (citrato e CALNN) 

diminui para cerca de metade daquela encontrada aos 30 min. No fígado dos animais 

injetados com Cit-AuNPs os níveis de Au encontrados corresponderam a 28,31 ± 3,36% 

da dose total injetada vs. os 62,92 ± 3,55% recuperados ao final de 30 min. Já os níveis 

hepáticos de Au no grupo CALNN-AuNPs caíram dos 52,26 ± 4,48% para os 23,97 ± 

3,48% da dose injetada. A mesma tendência foi observada no baço, embora só tenha 

atingido significado estatístico nos animais expostos às CALNN-AuNPs que sofreram 

uma redução significativa nos seus níveis de Au, diminuindo dos 2,11 ± 0,30% para os 
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1,00 ± 0,13%. De igual modo, observou-se uma diminuição do conteúdo em Au nos 

pulmões, em ambos os grupos experimentais, embora a diferença não se tenha mostrado 

estatisticamente significativa. No sangue, os níveis de Au ao final de 28 dias, não 

atingiram o LQ em ambos os grupos de animais, indicando que as AuNPs foram 

eliminadas da circulação. 

No nosso estudo, foi sempre observada a acumulação de AuNPs no osso, 

independentemente do seu revestimento, à semelhança do que foi descrito por Morais e 

colaboradores [141]. Por outro lado, não foram detetados níveis de Au no cérebro dos 

animais expostos às AuNPs com diferente revestimento, 30 min ou 28 dias após a sua 

administração, o que sugere que estas não atravessaram a barreira hematoencefálica.  

Uma pequena % da dose injetada ficou retida na cauda, local de administração das 

AuNPs, no entanto o valor encontrado foi semelhante nos dois grupos experimentais e 

nos dois tempos avaliados (30 min e 28 dias).  

Relativamente à % de recuperação de Au, aos 30 min, esta rondou os 62 a 68% 

da dose total (tabela 8). Este facto poderá dever-se à acumulação de AuNPs noutros 

locais não analisados no nosso estudo (exº pele, esqueleto, tecidos moles), o que é 

suportado por vários estudos com AuNPs radioativas, que têm demonstrado a sua 

presença em quantidades elevadas na carcaça dos animais [158, 161]. Como já foi 

referido anteriormente, os níveis de Au obtidos ao final de 28 dias após a injeção foram 

de um modo geral mais baixos do que os observados ao final de 30 min, o que também 

se traduziu numa % de recuperação da dose injetada menor (25-32%), embora mais uma 

vez semelhante nos dois grupos experimentais (tabela 8). Dado que não foi observado 

nenhum fenómeno de redistribuição das AuNPs entre os órgãos e tecidos analisados, 

esta diminuição na recuperação do Au injetado sugere que, ao longo dos 28 dias, este 

tenha sido eliminado do organismo. 

No nosso estudo, também se pretendeu avaliar qual ou quais as vias de 

eliminação (hepatobiliar vs. renal) das AuNPs e qual o papel do revestimento das NPs 

nessa eliminação. Para o efeito, as fezes e urina dos animais injetados com Cit-AuNPs e 

CALNN-AuNPs foram recolhidas durante os 28 dias de experiência. Contudo, devido à 

morosidade e por dificuldades técnicas no processo de quantificação de Au por EAA-FG 

nestas amostras, não foi possível integrar na presente tese a totalidade dos resultados. 

Assim, na figura 16, encontram-se representados os resultados relativos à eliminação 

fecal cumulativa de Au, apenas durante os primeiros 5 dias após a administração i.v. das 

AuNPs com os dois tipos de revestimento. 
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Figura 16 – Eliminação fecal cumulativa de ouro monitorizada durante cinco dias após a 

administração IV de nanopartículas de ouro revestidas com citrato (Cit -AuNPs) ou CALNN 

(CALNN-AuNPs) em ratos. Os resultados encontram-se expressos segundo média ± EPM, n=4.  

 

Apesar de não se terem verificado diferenças estatisticamente significativas na 

eliminação fecal cumulativa de Au entre os dois grupos, nos primeiros 5 dias, parece 

existir uma tendência para as Cit-AuNPs sofreram uma maior eliminação por via fecal 

comparativamente com as CALNN-AuNPs. Cerca de 0,05 ± 0,003 % da dose injetada de 

Au foi excretado pelos ratos injetados com as NPs revestidas com o péptido CALNN, 

enquanto que no grupo tratado com as Cit-AuNPs, ao final do mesmo período de tempo, 

foi excretado cerca do dobro, 0,1 ± 0,009%. Os resultados obtidos, embora carecendo de 

confirmação, sugerem que as AuNPs funcionalizadas com o péptido CALNN têm maior 

dificuldade em serem eliminadas pelo organismo do que as Cit-AuNPs, o que poderá 

constituir um risco potencial de maior toxicidade, na medida em parece existir uma 

tendência para estas NPs ficarem mais retidas no organismo.  

A ideia de que o revestimento influencia a excreção das NPs é suportada pela 

informação disponível na literatura, uma vez que é sabido que, não só o tamanho, mas 

também o revestimento possuem um papel importante no comportamento das NPs in 

vivo, incluindo a sua excreção [165]. De acordo com os dados disponíveis na literatura, 

as principais vias de eliminação de AuNPs são a urinária e a hepatobiliar, com 

consequente eliminação nas fezes. O revestimento pode assumir particular importância 

na excreção renal, não só porque o revestimento vai aumentar o tamanho das NPs e 

consequentemente dificultar a sua filtração pelo glomérulo [105], mas também porque a 

carga conferida pelo revestimento às NPs, nomeadamente cargas negativas, fazem com 
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que estas sejam repelidas pelos poros do glomérulo, que também apresentam carga 

negativa, dificultando a passagem através dos mesmos [166]. Lipka e colaboradores 

sugerem que a excreção biliar de NPs está mais dependente das caraterísticas do 

revestimento utilizado e não do tamanho das NPs [101]. Estes autores mostraram que 

AuNPs revestidas com PEG de 10 kDa e com 31 nm de DH foram encontradas em maior 

quantidade nas fezes do que aquelas revestidas com PEG de 750 kDa e com 21 nm de 

DH. Tendo em conta que outros autores demonstraram que AuNPs mais pequenas (1,4 

nm) são excretadas pela bile mais facilmente do que as maiores (18 nm) [103, 165], a 

teoria de Lipka sobre o revestimento das NPs afetar mais a eliminação biliar do que o 

tamanho, pode estar correto. Como seria de esperar, a maior eliminação das AuNPs 

revestidas com PEG (10 kDa), no estudo de Lipka, está associada a uma diminuição dos 

seus níveis no fígado [104]. De facto, a diminuição dos níveis de Au no fígado também foi 

verificado no nosso estudo ao final dos 28 dias quando comparados com os mesmos 

níveis observados 30 min após a injeção, o que sugere que a via hepatobiliar seja 

importante na eliminação das AuNPs. Também Zhang e colaboradores avaliaram o efeito 

do revestimento na eliminação renal de nanoclusters de ouro revestidas com glutationa 

(GSH) e albumina sérica bovina (BSA), após injeção i.p. (7550 µg/Kg) no ratinho [167]. 

Estes autores observaram que ao final de 28 dias, as AuNPs revestidas com GSH foram 

eliminadas em maior extensão (cerca de 95% de Au) do que as AuNPs revestidas com 

BSA (cerca de 5% de Au) [167]. Outros resultados igualmente interessantes relativos à 

eliminação de nanopartículas metálicas, mas de prata (AgNPs), foram obtidos por 

Dziendzikowska e colaboradores [168]. Estes autores estudaram o efeito do tamanho das 

AgNPs (20 e 200 nm) na cinética, distribuição e excreção, urinária e fecal, após 

administração única por via i.v. no rato, na dose de 5 mg Ag/Kg peso corporal [168]. Os 

resultados demonstraram que, à semelhança daquilo descrito para as AuNPs, as 

concentrações de Ag nos órgãos recolhidos foram significativamente maiores no grupo 

tratado com as AgNPs de 20 nm do que naquele tratado com as NPs de maior tamanho 

(200 nm). A maior concentração de Ag também foi encontrada no fígado ao final de 24 h, 

sendo que 7 dias após a administração, essa concentração era maior no baço e pulmões. 

As concentrações de prata nos rins e no cérebro foram aumentando ao longo do tempo 

atingindo o seu máximo ao final dos 28 dias. Além disso, eles verificaram a excreção 

destas NPs quer por via urinária quer hepatobiliar. No grupo de ratos injetados com as 

AgNPs de 20 nm, os níveis de Ag na urina foram mais elevados durante os primeiros 5 

dias após a injeção, mantendo-se elevados até ao 7º dia, diminuindo posteriormente. Nas 

fezes verificou-se que nos dois primeiros dias após a injeção, a concentração de Ag foi 

mais elevada, tendo posteriormente diminuído. No grupo de animais injetados com as 

AgNPs de 200 nm, a excreção das NPs na urina e nas fezes foi cerca de 5 vezes menor 
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comparativamente à observada no primeiro grupo. Os níveis mais elevados de Ag na 

urina foram observados ao 5º e 7º dias após a injeção, voltando a diminuir, mantendo-se 

constantes. Nas fezes, os níveis de Ag mantiveram-se similares ao longo dos 28 dias.  

Como já foi dito, por dificuldades de natureza técnica, não foi possível dosear o Au 

na urina. Tal ficou a dever-se à elevada interferência da matriz destas amostras no 

doseamento de Au por EAA-FG. O método utilizado para a digestão e doseamento das 

amostras de fezes e urina foi o mesmo utilizado para a digestão dos órgãos e tecidos, 

contudo não se revelou eficaz. Um dos fatores que terá contribuído para esse insucesso, 

poderá ter sido a quantidade elevada de amostra utilizada (volume urinário total 

diário/rato). No sentido de melhorar a análise do conteúdo em Au nestas amostras, terão 

que ser estudadas outras condições experimentais, nomeadamente no pré-tratamento 

das amostras. Por exemplo, no estudo de Dziendzikowska foi utilizado apenas 1 mL de 

urina e a totalidade da amostra de fezes que foram liofilizadas anteriormente à sua 

digestão. As amostras foram então submetidas a digestão ácida em micro-ondas a alta 

pressão e analisadas por EM-PIA. 

 

4.2.2.2 Efeitos no peso corporal e ingestão de alimento/água  

A figura 17 mostra as variações no peso corporal, dos ratos injetados com AuNPs 

de diferentes revestimentos, ao longo de 28 dias após a sua administração. Pode-se 

constatar que nenhuma das soluções de AuNPs utilizada, na dose injetada, foi 

responsável por qualquer morte ou alteração do peso corporal dos animais. Durante os 

28 dias de estudo, não foram observados efeitos adversos visíveis sobre o crescimento, 

uma vez que não se verificaram diferenças estatisticamente significativas no peso 

corporal entre os animais injetados com Cit-AuNPs, CALNN-AuNPs e grupo controlo. Não 

foram observados sinais de alterações clínicas ou comportamentais induzidas pela 

administração das AuNPs aos animais. Na ingestão alimentar (figura 18) e líquida (figura 

19) também não se verificaram alterações estatisticamente significativas entre os 

diferentes grupos. O ligeiro aumento gradual da ingestão de comida ao longo do tempo 

em todos os grupos deveu-se, sobretudo, ao aumento das necessidades do animal em 

função do seu crescimento. Curiosamente, num estudo de Sung e colaboradores [134], 

onde se avaliou a toxicidade de AuNPs inaladas, durante um período de 90 dias de 

exposição a diferentes doses, em ratos de ambos os sexos, observou-se um aumento do 

consumo alimentar no grupo dos machos expostos a elevadas doses de NPs e nas 

fêmeas expostas às doses mais baixas. E, enquanto não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas no peso corporal dos ratos machos, houve um aumento 

estatisticamente significativo no peso corporal das fêmeas expostas às doses mais 
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baixas ao final de 28 dias. Contudo, o mesmo não se verificou no nosso estudo, sendo 

que, numa visão geral, as AuNPs não induziram qualquer toxicidade aparente nos 

animais, o que foi também suportado pela ausência de alterações macroscópicas nos 

órgãos entre os diferentes grupos durante a necropsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Evolução do peso corporal em ratos dos diferentes grupos.  Os resultados encontram-

se expressos como média ± EPM, n=4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Variação da ingestão alimentar de ratos dos diferentes grupos.  Os resultados 

encontram-se expressos como média ± EPM, n=4. 
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Figura 19 – Variação da ingestão líquida em ratos dos diferentes grupos.  

Os resultados encontram-se expressos como média ± EPM, n=4. 

 

4.2.2.3 Pesos absolutos e pesos relativos dos órgãos 
recolhidos  

O peso dos órgãos recolhidos dos animais dos diferentes grupos experimentais 

(controlo, Cit-AuNPs e CALNN-AuNPs) foi registado durante a necropsia, realizada 28 

dias após injeção, e os seus valores encontram-se na tabela 9. Como é possível 

constatar pela análise da mesma, foi observada uma diminuição estatisticamente 

significativa no peso absoluto do baço nos ratos expostos às Cit-AuNPs (0,52 ± 0,04 g) e 

CALNN-AuNPs (0,51 ± 0,01 g) comparativamente ao grupo controlo (0,68 ± 0,05 g), não 

se tendo observado nenhuma alteração significativa no peso absoluto dos outros órgãos 

analisados. No entanto, é o peso relativo de um órgão, que pode ser considerado um 

indicador dos efeitos adversos histopatológicos que podem ocorrer após exposição do 

organismo a um determinado agente. Na figura 20 encontram-se os pesos relativos dos 

órgãos dos ratos dos diferentes grupos experimentais, e que foram calculados segundo a 

fórmula: (peso do órgão/peso corporal) x 100. Assim, estes resultados procuram ilustrar o 

eventual efeito das AuNPs revestidas com citrato ou com o pentapéptido CALNN sobre 

estes, podendo-se constatar que, apenas no baço dos animais injetados com CALNN-

AuNPs, se observou uma ligeira redução do seu peso relativo, comparativamente com o 

grupo controlo, muito embora a mesma tendência se tenha também observado no grupo 

Cit-AuNPs, não tendo contudo atingido o significado estatístico. Esta ligeira atrofia do 

baço nos animais injetados com AuNPs foi muito provavelmente causada pela 

acumulação das NPs neste órgão. 

Uma alteração do peso relativo do baço e timo foi descrita por Zhang e 

colaboradores em ratos expostos a PEG-AuNPs com diferentes tamanhos (5, 10, 30 e 60 
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nm), 28 dias após a administração única de 4 mg/Kg, por via i.p. [157]. Estes autores 

observaram um aumento dos pesos relativos destes órgãos no grupo de animais 

expostos às PEG-AuNPs de menor tamanho, que se correlacionou diretamente com 

ativação de respostas imunológicas observadas neste grupo de animais [157]. 

 

Tabela 9 – Pesos absolutos dos órgãos e tecidos de rato dos diferentes grupos recolhidos 28 

dias após injeção i.v.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Pesos relativos dos órgãos recolhidos de ratos dos diferentes grupos.  

Os resultados encontram-se expressos como média ± EPM, n=4. * p <0,05 vs. grupo controlo. 

Órgão/Tecido Controlo Cit-AuNPs CALNN-AuNPs 

Fígado 8,05 ± 0,30 

 

7,46 ± 0,22 7,93 ± 0,38 

Baço 0,68 ± 0,05 0,52 ± 0,04* 0,51 ± 0,01* 

Timo 0,46 ± 0,05 0,46 ± 0,05 0,43 ± 0,04 

Coração 0,66 ± 0,01 0,65 ± 0,01 0,67 ± 0,03 

Pulmão 0,95 ± 0,04 0,90 ± 0,03 0,99 ± 0,04 

Rim 1,78 ± 0,13 1,84 ± 0,11 1,76 ± 0,06 

Cérebro 1,52 ± 0,06 1,58 ± 0,02 1,43 ± 0,07 

Músculo 0,59 ± 0,09 0,63 ± 0,10 0,76 ± 0,06 

Intestino 1,01 ± 0,14 1,01 ± 0,14 1,01 ± 0,14 

Osso 0,54 ± 0,03 0,53 ± 0,02 0,54 ± 0,03 

Testículos 2,94 ± 0,11 2,87 ± 0,17 2,82 ± 0,11 

Cauda 6,03 ± 0,11 5,96 ± 0,09 5,80 ± 0,21 
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Os resultados encontram-se expressos em g, como média ± erro padrão da média (EPM), n=4. 

* p <0,05 vs. grupo controlo. 
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4.2.2.4  Análise do tecido hepático e esplénico por MET 

Nos nossos estudos, o fígado e o baço foram locais preferenciais de acumulação 

de AuNPs. Assim, 28 dias após a administração das AuNPs com diferente revestimento, 

foram recolhidas amostras de fígado e baço para pesquisa, por MET, da sua localização 

subcelular. Nas figuras 21 e 22, podemos observar algumas imagens representativas de 

MET do tecido hepático e esplénico de animais expostos às AuNPs. No fígado (figura 

21), foi detetada a presença de AuNPs no interior de estruturas vesiculares endocíticas, 

apenas nas células de Kupffer, não tendo sido observadas AuNPs nos hepatócitos. Por 

outro, no tecido esplénico (figura 22) não foram observadas AuNPs, nem mesmo em 

células com fenótipo fagocítico. 

 

 

Figura 21 – Imagens representativas de MET do tecido hepático de animais sacrificados 28 dias 

após a administração única de uma solução coloidal de AuNPs.  As AuNPs foram observadas em 

células de Kupffer, no interior de vesículas de endocitose (setas).  

 
 

 

Figura 22 – Imagens representativas de MET do tecido esplénico de animais sacrificados 28 dias 

após a administração única de uma solução coloidal de AuNPs. Não foram detetadas AuNPs 

neste tecido. 
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A presença de Cit-AuNPs e CALNN-AuNPs no tecido hepático de rato já tinha 

sido descrita por Morais e colaboradores, 24 h após a administração i.v. de doses 

semelhantes às usadas no nosso estudo, no entanto essas AuNPs foram observadas 

apenas nos hepatócitos, não se detetando a sua presença nas células de Kupffer [141]. 

No mesmo estudo, também não foram observadas NPs no baço dos animais expostos às 

AuNPs com diferentes revestimentos, no mesmo intervalo de tempo [141]. Vários estudos 

in vivo têm demonstrado a presença de AuNPs revestidas com citrato no interior de 

macrófagos, no fígado ou baço, de animais expostos por via i.v. a estas partículas [104, 

107, 140]. No fígado, as AuNPs que se acumulam nos hepatócitos são mais facilmente 

excretadas pela bile, do que as presentes nas células de Kupffer que, geralmente 

permanecem nestas células durante longos períodos de tempo [156]. No nosso estudo, a 

análise do conteúdo em Au fecal, dos primeiros 5 dias pós-injeção, revelou que ambas as 

AuNPs estavam a ser eliminadas por esta via, o que terá contribuído para que estas não 

tenham sido observadas nos hepatócitos, 28 dias após a injeção das AuNPs. 

 

 

4.2.2.5 Efeitos hematológicos e bioquímicos 

Os efeitos hematológicos e bioquímicos das AuNPs foram também avaliados ao 

final dos 28 dias de experiência. Os resultados obtidos na sequência dessa avaliação 

encontram-se na tabela 10 e 11, respetivamente. 
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Tabela 10 – Parâmetros hematológicos de ratos dos diferentes grupos 28 dias após a 

administração i.v.. 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos parâmetros hematológicos, verificaram-se algumas diferenças 

significativas entre os animais dos diferentes grupos (tabela 10). O nº de glóbulos 

vermelhos nos animais aos quais foram administradas as AuNPs, sofreu uma ligeira 

diminuição comparativamente ao grupo controlo, embora apenas com significado 

estatístico no grupo de animais expostos às CALNN-AuNPs. Esta diminuição do nº de 

glóbulos vermelhos foi acompanhada de uma diminuição do teor de hemoglobina, 

decréscimo do hematócrito e diminuição do volume corpuscular médio, o que é sugestivo 

de um quadro de anemia ligeira nos animais injetados com CALNN-AuNPs. Por outro 

lado, a concentração corpuscular média em hemoglobina sofreu um ligeiro aumento nos 

animais tratados com as Cit-AuNPs comparativamente com o grupo controlo, mas que 

parece não ter significado clínico relevante. 

 

 

 

 

Parâmetro Controlo Citrato-AuNPs CALNN-AuNPs 

GB (10
3
/μL) 6,30 ± 0,71 5,45 ± 1,12 4,38 ± 0,26 

GV (10
6
/μL) 7,90 ± 0,34 7,38 ± 0,27 6,78 ± 0.17* 

HGB (g/dL) 17,30 ± 0,64 16,68 ±0,40 14,88 ± 0,29* 

HTC (%) 52,90 ± 2,39 47,80 ± 1,58 43,83 ± 1,23* 

VCM (µm
3
) 66,75 ± 0,75 65,00 ± 0,58 64,50 ± 0,50* 

HCM (pg) 21,88 ± 0,18 22,60 ± 0,52 22,03 ± 0,24 

CCMH (g/dL) 32,80 ± 0,32 34,88 ± 0,66* 34,00 ± 0,34 

DGV (%) 14,20 ± 0,04 14,38 ± 0,17 14,80 ± 0,33 

PLT (10
3
/μL) 754,50 ± 36,33 834,50 ± 14,12 757,00 ± 40,20 

PTC (%) 0,62 ± 0,05 0,60 ± 0,02 0,57 ± 0,03 

VPM (µm
3
) 8,20 ± 0,38 7,23 ± 0,25 7,50 ± 0,09 

DP (%) 13,85 ± 0,88 11,85 ± 0,40 12,25 ± 0,13 

Os resultados encontram-se expressos como média ± EPM, n=4.  

GB - glóbulos brancos; GV - glóbulos vermelhos; HGB - hemoglobina; HTC - hematócrito; VCM - volume 

corpuscular médio; HCM - hemoglobina corpuscular média; CCMH - concentração corpuscular média em 

hemoglobina; DGV - amplitude da distribuição de glóbulos vermelhos; PLT – plaquetas; PTC - plaquetócrito; 

MPV - volume plaquetário médio; DP - amplitude da distribuição de plaquetas. 

* p <0.05 vs grupo controlo. 
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Tabela 11 – Parâmetros bioquímicos séricos de ratos dos diferentes grupos 28 dias após a 

administração i.v.. 

 

 

 

 

 

 

Os parâmetros bioquímicos séricos avaliados incluíram uma série de marcadores 

de dano renal, hepático e muscular, mas também a determinação dos níveis séricos dos 

iões sódio, cloro e potássio de forma a investigar possíveis alterações eletrolíticas 

induzidas por estas AuNPs (tabela 11). No ionograma, não se observaram diferenças 

entre os níveis séricos dos iões determinados nos animais expostos às AuNPs 

comparativamente ao grupo controlo. Relativamente aos restantes parâmetros 

determinados, não foi possível realizar uma análise estatística comparativa incluindo o 

grupo controlo, uma vez que só foi possível realizar uma determinação neste grupo 

experimental. No entanto, não se observaram diferenças significativas para estes 

parâmetros entre os dois grupos de animais injetados com as AuNPs com diferente 

revestimento.  

De acordo com os resultados hematológicos obtidos, as AuNPs utilizadas 

induziram alguma toxicidade no animal, mesmo 28 dias após a sua administração, e mais 

visível no grupo de animais tratados com AuNPs revestidas com CALNN.  

Parâmetro Controlo Citrato-AuNPs CALNN-AuNPs 

CREAT (µmol/L) 0,40
a
 0,40 ± 0,00 0,37 ± 0,03 

BilT (mg/dL) 0,11
a
 0,08 ± 0,01  0,04 ± 0,00 

AU (mg/dL) 1,00
a
 2,63 ± 1,05 2,53 ± 0,89 

GLU (mg/dL) 287,00
a
 186,00 ± 53,00 205,75 ± 19,08 

COL (mg/dL) 54,00
a
 57,67 ± 3,28 54,00 ± 5,48 

FA (U/L) 178,00
a
 148,33 ± 26,30 161,50 ± 15,93 

Ureia (mg/dL) 31,20
a
 27,07 ± 2,28 28,70 ± 0,40 

TG (mg/dL) 39,00
a
 32,33 ± 2,96 38,50 ± 4,03 

CC (U/L) 1190,00
a
 894,00 ± 82,93 725,50 ± 92,29 

PT (g/dL) 5,32
a
 5,41 ± 0,33 5,97 ± 0,18 

Na (mEq/L) 135,00 ± 2,16 136,00 ± 1,82 136,00 ± 0,40 

K (mEq/L) 4,46 ± 0,16 6,00 ± 0,66 6,00 ± 0,61 

Cl (mEq/L) 107,00 ± 1,57 109,00 ± 0,30 109.00 ± 0,56 

Os resultados encontram-se expressos como média ± EPM, n=4-5. 

CREAT - creatinina; BilT - bilirrubina total; AU - ácido úrico; GLU - glucose; COL - colesterol; FA – fosfatase 

alcalina; TG - triglicerídeos; CC - creatina cínase; PT - proteínas totais; Na - sódio; K - potássio; Cl - cloro. 

a
 o valor corresponde apenas a uma determinação (n=1). 
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Os resultados obtidos a longo prazo com estas AuNPs diferem um pouco de 

daqueles observados para outro tipo de NPs, onde também se avaliou os seus efeitos a 

curto e a longo prazo. Zhang e colaboradores avaliaram a toxicidade de nanoclusters de 

ouro revestidos com albumina (BSA) ou glutationa (GSH) com 8,2 e 2,1 nm de tamanho, 

respetivamente, 24 h e 28 dias após a administração i.p. no ratinho e constataram que ao 

final de 24 h, os glóbulos brancos e vermelhos diminuíram significativamente nos ratinhos 

tratados com as NPs revestidas com BSA [184]. De forma similar, a hemoglobina 

corpuscular média e a concentração corpuscular média em hemoglobina também 

sofreram um decréscimo significativo em ambos os grupos de animais expostos às 

AuNPs. No que diz respeito aos parâmetros bioquímicos avaliados ao final do mesmo 

período, foi observado um aumento da creatinina, contrariamente ao observado no nosso 

estudo, indicando que estas AuNPs causaram algum dano renal. Outros parâmetros 

como alanina transaminase e ureia no sangue encontraram-se aumentados no grupo 

tratado com as NPs revestidas com GSH, já a globulina encontrou-se aumentada nos 

dois grupos experimentais. Contudo, e apesar das semelhanças obtidas no nosso estudo, 

sobretudo nos parâmetros hematológicos, ao final de 28 dias, observou-se uma 

recuperação por parte dos animais tratados com os dois tipos de NPs, com a 

consequente melhoria dos quadros clínicos. 
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No âmbito deste trabalho procurou-se avaliar, o efeito do tamanho (6 nm vs 16 

nm) na biodistribuição e toxicidade de AuNPs revestidas com citrato, 24 h após injeção 

intravenosa no rato. Por outro lado, pretendeu-se avaliar também o efeito do revestimento 

na cinética, distribuição e toxicidade de AuNPs com 16 nm, revestidas com citrato ou com 

o péptido CALNN, 30 min e 28 dias após injeção intravenosa no rato. 

Os nossos resultados mostraram que, independentemente do seu tamanho ou 

revestimento, as AuNPs foram rapidamente removidas da circulação sanguínea, 

acumulando-se no fígado e baço. Verificou-se também que, 24 h após a injeção, as 

AuNPs de menor tamanho (6 nm) são mais amplamente distribuídas aos órgãos quando 

comparadas com as de maior tamanho, encontrando-se de uma maneira geral, presentes 

em maior concentração nos mesmos. As análises macroscópicas e clínicas realizadas 

revelaram a ausência de efeitos tóxicos agudos nos animais expostos às AuNPs de 

diferentes tamanhos. 

No que diz respeito ao estudo da influência do revestimento na biocinética das 

AuNPs, os nossos resultados demonstraram não haver grandes diferenças em termos de 

distribuição das Cit-AuNPs e CALNN-AuNPs pelo organismo do rato, 30 min após a sua 

injeção. Vinte oito dias após a administração, o perfil de distribuição mantêm-se muito 

semelhante ao observado ao final de 30 minutos, embora se assista a um decréscimo 

significativo da concentração de ouro encontrada nos órgãos. A análise ao conteúdo de 

ouro nas fezes recolhidas dos animais durante os primeiros 5 dias após injeção das NPs, 

revelaram que estas são eliminadas pela via hepatobiliar. Foi observada uma maior 

tendência de eliminação das Cit-AuNPs comparativamente com as CALNN-AuNPs, 

embora sem significado estatístico. 

As NPs revestidas com CALNN foram as que demonstraram um maior potencial 

tóxico, visto terem sido observadas alterações de parâmetros hematológicos associados 

a um quadro de anemia ligeira e uma atrofia esplénica, 28 dias após a exposição a estas 

partículas. Nenhumas das soluções de AuNPs testadas neste trabalho causaram 

morbidade ou alteração no comportamento dos animais durante o período experimental. 

Os vários estudos, in vitro e in vivo, conduzidos até ao momento mostram que 

podem ser várias as características que ditam a toxicidade das NPs. No entanto, nem 

sempre os resultados se revelaram concordantes no que diz respeito à magnitude dos 

efeitos e mecanismos de toxicidade envolvidos, o que dificulta, em muito, a interpretação 

dos resultados. Contudo, estes estudos têm comprovado o potencial toxicológico de 

AuNPs, especialmente para os tamanhos mais reduzidos, embora nem sempre sejam 

concordantes em relação à dimensão dos efeitos tóxicos induzidos pelas mesmas. 

De uma maneira geral, a funcionalização das NPs está associada a uma maior 

estabilidade das mesmas, aumentando o seu tempo de permanência em circulação. 
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Contudo, isso não se verificou no presente trabalho, visto que as AuNPs revestidas com 

o péptido CALNN foram mais rapidamente removidas de circulação comparativamente às 

NPs revestidas com citrato. 

A excreção das NPs também tem vindo a ganhar importância e interesse por parte 

dos investigadores, tendo-se verificado que as AuNPs podem ser eliminadas pelo 

organismo por via urinária ou hepatobiliar, com o tamanho e revestimento a assumir um 

papel muito importante nesse aspeto. Os resultados do nosso estudo a longo prazo 

relativos à deteção, por MET, de AuNPs no tecido hepático dos animais expostos, mais 

especificamente nas células de Kupffer, indicam que estas partículas podem ficar retidas 

durante longos períodos de tempo, aumentando a probabilidade destas exercerem um 

efeito tóxico no organismo. Estes resultados demonstram a importância da realização de 

estudos in vivo para determinar os parâmetros biocinéticos das AuNPs e demonstrar 

quais as principais caraterísticas das NPs que vão influenciar estes parâmetros, de modo 

a entender de forma mais clara qual o parâmetro que mais influencia a distribuição. É 

igualmente importante perceber de que forma estas afetam não só a distribuição ao nível 

do organismo mas também ao nível celular, isto é, quais as propriedades que influenciam 

não só o órgão em que se distribuem as NPs mas também em que tipo de células desse 

órgão e para que organelos celulares estas se dirigem. A combinação destes dados pode 

ajudar no melhoramento da própria síntese das NPs, por forma a conceber NPs mais 

eficientes para os propósitos desejados. Além disso, grande parte dos estudos de 

avaliação do efeito dos nanomateriais foca-se, sobretudo, na sua toxicidade aguda. 

Contudo, como comprovado neste estudo, a toxicidade a longo prazo e os estudos com 

exposições crónicas são pontos críticos, de extrema importância, para a caraterização 

toxicológica de qualquer tipo de material. 

No que diz respeito a perspetivas futuras deste trabalho, existe uma clara 

necessidade de continuar os estudos realizados até ao momento, com o intuito de os 

aprofundar em vários aspetos, de forma a conseguir uma uniformização entre eles no que 

diz respeito (i) às caraterísticas das NPs utilizadas, como tamanho, carga ou 

funcionalização, (ii) ao desenho experimental, que inclui o tipo de modelo utilizado, as 

doses administradas, a duração da exposição e os órgãos ou tipos celulares examinados, 

e (iii) aos efeitos biológicos observados. No final, deverá ser possível o desenvolvimento 

e introdução de métodos de referência para a avaliação da toxicidade das NPs e dos 

nanomateriais em geral. 

Mais estudos in vivo serão necessários para compreender o impacto destas 

AuNPs, nomeadamente nas funções hepáticas, e se existe perda de função ou lesões a 

este nível. Outros revestimentos deverão ser estudados por forma a encontrar agentes 

mais biocompatíveis. 
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