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RESUMO 

 

 

O câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado de 

células anormais e é uma importante causa de morte na população. Nas últimas 

décadas, a utilização de nanopartículas de semicondutores tem dado grande 

contribuição para visualização e caracterização de materiais biológicos, inclusive em 

diagnosticar precisamente tumores. 

Neste trabalho utilizamos pontos quânticos como marcadores fluorescentes em 

neoplasias (câncer de laringe, câncer de pulmão, leucemia e glioblastomas). As 

nanopartículas de sulfeto de cádmio [CdS/Cd(OH)2] e de telureto de cádmio (CdTe) 

foram sintetizadas em solução aquosa e foram funcionalizadas com glutaraldeído a 

0,01 % e quitosana para verificarmos seu desempenho como marcadores biológicos. 

As propriedades ópticas das amostras foram estudadas por espectroscopia de 

absorção, excitação e emissão e a caracterização estrutural foi realizada por difração 

de raio-x (DRX).  

Obtiveram-se imagens de fluorescência por microscopia de fluorescência 

convencional mostrando claramente a marcação fluorescente nas neoplasias. As 

análises por microscopia eletrônica de transmissão (MET) revelou a localização das 

nanopartículas na célula. Os quantum dots funcionalizados com glutaraldeído 

apresentou bons resultados para as amostras analisadas, enquanto que a quitosana 

não obteve sucesso com funcionalizador biológico neste estudo. 
 

Palavras-chaves: nanopartículas de semicondutores, pontos quânticos, marcadores 

fluorescentes, neoplasias, sulfeto de cádmio (CdS), telureto de cádmio (CdTe), glutaraldeído e 

quitosana. 
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ABSTRACT 

 

Cancer is a disease characterized by uncontrolled growth of abnormal cells and 

is a major cause of death in the population. In recent decades, the use of nanoparticles 

of semiconductors has made great contribution to visualization and characterization of 

biological materials, including accurately diagnose tumors.  

 In this paper we use quantum dots as fluorescent markers in cancer (cancer of 

the larynx, lung cancer, leukemia and glioblastoma). Nanoparticles of cadmium sulfide 

[CdS/Cd(OH)2] and cadmium telluride (CdTe) have been synthesized in aqueous 

solution and were functionalized with glutaraldehyde 0.01% and chitosan to verify its 

performance as biological markers.  

 The optical properties were studied by absorption spectroscopy, excitation and 

emission and structural characterization was performed by X-ray difraction (XRD). 

 We obtained fluorescence images by conventional fluorescence microscopy 

clearly showing the fluorescent in cancer. Analysis by transmission electron microscopy 

(TEM) revealed the location of nanoparticles in the cell. The quantum dots 

functionalized with glutaraldehyde showed good results for the samples analyzed, while 

the chitosan was not successful with functionalized organic in this study. 

 

Keywords: semiconductor nanoparticles, quantum dots, fluorescent markers, cancer, cadmium 

sulfite (CdS), cadmium tellurite, glutaraldehyde and chitosan.  
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1. Introdução 
 

 Câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado de 

células anormais. Estas células apresentam comportamento agressivo e 

incontrolável, determinando a formação de tumores. Elas invadem os tecidos e os 

órgãos, podendo disseminar (metástase) para outras regiões do corpo. A palavra 

neoplasia – nome científico do câncer ou tumor maligno – significa “novo 

nascimento”. Segundo recente relatório da Agência Internacional para Pesquisa em 

Câncer (IARC)/OMS (World Cancer Report 2008), o impacto global do câncer mais 

que dobrou em 30 anos. No Brasil, é uma importante causa de doença e morte e 

desde 2003, as neoplasias malignas constituem-se na segunda causa de morte na 

população, representando quase 17% dos óbitos de causa conhecida, notificados 

em 2007 no Sistema de Informações sobre Mortalidade. Estima-se que o país terá 

mais de 489 mil novos casos de câncer em 2010. A tabela 1.1 evidencia as 

estimativas de novos casos do câncer bem como a localização da neoplasia. Dentre 

os mais incidentes, pode-se citar o câncer de pulmão, o de mama e cólon e reto. O 

carcinoma de células escamosas, o câncer de laringe, alcançou 2% do total de 

óbitos do país [1, 2, 3].  
 

Tabela 1.1 - Estimativas para o ano 2010 de número de casos novos por câncer, em 
homens e mulheres, segundo localização primária. *  

 
*Fonte: INCA, 2009. Números arredondados para 10 ou múltiplos de 10. 
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A maior parte das neoplasias tem alto índice de cura, com poucas 

complicações, se o diagnóstico é feito precocemente. Torna-se fundamental que os 

recursos e esforços sejam direcionados no sentido de orientar as estratégias de 

prevenção e diagnóstico precoce do câncer, sendo de extrema importância para o 

tratamento da doença. Muitos desses casos são diagnosticados numa fase muito 

tardia, levando o paciente à morte ou a cirurgias complicadas e mutilações que 

provocam deformidades, impedindo o paciente de levar uma melhor qualidade de 

vida. Alguns métodos, associados ao exame clínico, são utilizados para diagnosticar 

uma lesão cancerosa, dentre elas pode-se citar o diagnóstico por imagem – 

tomografia computadorizadas, radiografias, ressonância nuclear magnética –, 

exames de sangue e biópsia, que consiste na remoção cirúrgica de uma pequena 

amostra do tecido e examinado com microscópio. Para que determinadas estruturas 

biológicas (células, organelas ou mesmo moléculas individuais) possam ser 

visualizadas, é necessário o uso de marcadores fluorescentes, pois é através deles 

que advém a especificidade bioquímica das técnicas baseadas em fluorescência.  

 Dentre os biomarcadores fluorescentes tradicionais utilizam-se os corantes 

orgânicos, compostos de coordenação de íons lantanídeos e proteínas 

fluorescentes. As principais desvantagens envolvidas nestes tipos de marcação são 

a rápida fotodegradação, alta toxicidade, morte celular com utilização de ultravioleta 

(UV), além da presença de autofluorescência. 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a nanotecnologia tem 

um potencial relevante para fazer uma importante contribuição na prevenção, 

diagnóstico, imagem e tratamento do câncer. Os Pontos Quânticos coloidais (QDs – 

Quantum dots) são nanocristais de semicondutores fotoluminescentes cujas 

emissões de onda são proporcionais ao tamanho dos cristais. Nas últimas décadas, 

a utilização de nanopartículas de semicondutores tem dado grande contribuição 

para visualização e caracterização de materiais biológicos, inclusive em diagnostica 

precisamente tumores tão cedo quanto possível. Pode também haver clara 

diferença na interação dos QDs com os diferentes tipos celulares, o que permite, por 

exemplo, se identificar células malignas (com alta atividade metabólica) dentro de 

uma população de células sadias. [4, 5, 6]. 
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 Os marcadores fluorescentes de quantum dots apresentam várias vantagens 

em relação aos marcadores de moléculas orgânicas, dentre ela, estreito espectro de 

fotoluminescência e alto rendimento quântico. Porém, o principal motivo para a 

utilização dos QDs como marcadores fluorescentes em biologia celular é o fato de 

que apresentam pequena fotodegradação (photobleaching). As amostras marcadas 

precisam ser mantidas em ambientes escuros e a seção de microscopia precisa ser 

rapidamente realizada, tornando muito difícil acompanhar todo um processo celular 

[7].   

As evidências atuais e a literatura pesquisada comprovaram que os métodos 

tradicionais de fluorescência apresentam algumas dificuldades e desvantagens no 

estudo da cinética neoplásica, o que torna muito difícil acompanhar todo um 

processo celular e assim o diagnóstico rápido e futuro tratamento do câncer.   

Têm-se obtido sucesso na utilização de biomarcadores fluorescentes 

baseados em nanopartículas de semicondutores II-VI (quantum dots) [8, 9, 10]. Este 

trabalho se prestou a realizar testes em neoplasias, utilizando-se este 

biomarcadores para contribuir ou disponibilizar métodos mais eficazes do 

diagnóstico do câncer. 
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2.1 Objetivo geral 

 

O principal objetivo deste trabalho constitui-se na utilização de suspensões 

aquosas de nanopartículas fluorescentes de semicondutores como sulfeto de cádmio, 

passivado com hidróxido de cádmio [CdS/Cd(OH)2] e telureto de cádmio (CdTe), 

funcionalizadas com glutaraldeído, ácido mercapto-acético  e quitosana  como 

ferramentas para  marcação, caracterização e diagnóstico de neoplasias. 

 

 
2.2 Objetivos específicos 
 

Este trabalho tem como objetivos específicos: 

 

 Sintetizar nanopartículas fluorescentes de sulfeto de cádmio (CdS) em 

suspensão aquosa e passivar com hidróxido de cádmio Cd(OH)2; 

 Funcionalizar nanopartículas de sulfeto de cádmio CdS(CdOH)2 com 

glutaraldeído e quitosana; 

 Sintetizar nanopartículas fluorescentes de telureto de cádmio (CdTe) em 

suspensão aquosa; 

 Funcionalizar as nanopartículas de telureto de cádmio CdTe com 

glutaraldeído e quitosana; 

 Caracterizar as suspensões obtidas, objetivando a avaliação estrutural e 

espectroscópica.  

 Marcar e caracterizar, através de microscopia de fluorescência e 

microscopia eletrônica de transmissão (MET), as amostras biológicas de 

linhagens celulares neoplásicas.  
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3.1 Algumas considerações biológicas sobre os sistemas estudados 

3.1.1 Câncer 

 

 Crescimento e diferenciação celular são processos essenciais para os seres 

vivos. O crescimento celular é indispensável durante o desenvolvimento dos 

organismos e necessário para repor as células que morrem pelo processo natural de 

envelhecimento. A diferenciação por sua vez, refere-se à especialização morfológica e 

funcional das células, permitindo o desenvolvimento de cada organismo como um todo 

integrado. Os distúrbios do crescimento ou diferenciação celular assumem grande 

importância pelas graves repercussões que podem causar, a exemplo das neoplasias 

[11]. 

  Define-se neoplasia como a proliferação anormal de células que se multiplicam 

com independência e descontrole, isto é, não respondem aos mecanismos de controle 

a que estão submetidos todas as células normais do organismo e tendem a perder sua 

diferenciação. Carcinogênese é o termo utilizado para designar a transformação de 

células normais em células cancerosas [12].  

O termo câncer é genericamente utilizado para denominar todas as neoplasias 

malignas. É a tradução latina da palavra grega carcinoma (de karkinos = crustáceo, 

caranguejo), foi utilizada pela primeira fez por Galeno (aproximadamente 138-201 d. 

C.) para indicar um tumor maligno da mama, na qual as veias superficiais desse órgão 

eram ramificadas, lembrando as patas de um caranguejo. O termo, hoje, é usado para 

qualquer neoplasia maligna [3,11].  

O câncer é considerado uma doença genética, que pode ser transmitido a uma 

célula normal através da transferência de genes tumorais (cópias de genes normais 

que sofrem mutações). Quando tais genes são transcritos, provocam a síntese de 

proteína que mostram perda ou ganho de sua função biológica [1].  

As agressões ambientais são fatores externos que juntos ao erro genético 

desenvolvem o câncer. Porém o fator predominante é, sem dúvida, o comportamento 
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humano - tabagismo, maus hábitos alimentares, sedentarismo - responsável por quatro 

em cada cinco casos de câncer. Tabela 3.1 [13]. 

 

        Tabela 3.1 – Principais agentes externos causadores do câncer [13] 

 

 

 Quanto à localização, aproximadamente 85% dos cânceres ocorrem em células 

epiteliais e são classificados em carcinomas. Cânceres derivados de células 

mesodermas (ex. ossos, músculos) são denominados sarcomas e cânceres de tecido 

glandular são chamados de adenocarcinomas [14].    

 Quanto ao comportamento e evolução os tumores são divididos em duas 

categorias: benignos e malignos. As células das neoplasias benignas, em geral, são 

bem diferenciadas, não possuem a característica de invadir tecidos vizinhos. Por outro 
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lado, as neoplasias malignas possuem superfície alterada, reduzindo a adesividade 

coma as células vizinha. Isto permite o seu deslocamento, a infiltração entre os 

constituintes dos tecidos normais circundantes, a destruição, a penetração nos vasos 

sanguíneos e capilares linfáticos. Assim alcançam locais distantes da colônia principal, 

formando colônias secundárias (metástase) [11] (figura 3.1). O tumor maligno figura 

como sendo a mais grave, em termos de seqüelas, e tem sido uma das principais 

causas de morte da população mundial. 

 

Figura 3.1 - Disseminação de células tumorais (metástase). Fonte: [15]  

 Quanto às características e propriedades das células neoplásicas, pode-se 

destacar: 

  Características bioquímicas – As células neoplásicas possuem os mesmos 

constituintes bioquímicos das células normais. Nestas células, o conjunto enzimático é 

mais pobre do que o das células normais, já que suas vias metabólicas são mais 

simples e têm mais água do que as normais. Elas possuem pH mais baixo por causa 

da intensa atividade glicolítica e do resultante aumento do ácido lático. A quantidade de 

glicose geralmente é pequena, devido à rápida metabolização. A quantidade total de 

aminoácidos é menor, devido à alta síntese protéica [11,12].   
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Adesividade e Funções celulares - As células malignas têm menor adesão 

entre si, devido às modificações e irregularidades da membrana plasmática. Por causa 

da perda da diferenciação celular, as células neoplásicas tendem a perder suas 

funções específicas, podendo adquirir funções novas não-existentes nas células 

normais. 

Além disso, os sítios tumorais por apresentarem características como aumento 

da permeabilidade vascular e baixa drenagem linfática – que resulta em um efeito de 

retenção aumentado - facilitam o acúmulo de nanopartículas preferencialmente nestes 

locais [4]. 

Atualmente, o câncer representa a terceira maior causa de morte na população 

masculina do Brasil [16]. Devido a estes altos índices de impacto na população, 

grandes são os esforços para se encontrar formas mais eficazes de combater a 

doença. 

 Uma das frentes mais importantes no tratamento do câncer é o aprimoramento 

do diagnóstico, pois sua detecção precoce permite maior chance e controle da doença.  

Neste sentido, biomarcadores fluorescentes de semicondutores que possuem, 

simultaneamente, alta sensibilidade e especificidade têm sido desenvolvidos com a 

finalidade auxiliar o diagnóstico precoce de neoplasias [8, 9, 10]. 

 

3.1.2 Cultura Celular 

A cultura de células tem sido utilizada com freqüência na pesquisa de 

biomarcadores, permitindo a análise imediata do impacto destes compostos sobre a 

célula e fornecendo respostas rápidas.  

A cultura de células animais (cultura de tecidos ou de células 

sanguíneas/hematopoiéticas ou outras) inicia-se pela dispersão das células obtidas a 

partir de um fragmento de tecido (hematopoiético, muscular, epitelial ou outro) num 

meio nutritivo apropriado, colocado em frasco ou placa de cultura, após o que se 

verifica que a maioria das células adere à superfície sólida e cresce em monocamada 
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ou em suspensão. A figura 3.2 resume a forma de obtenção de culturas celulares 

primárias e secundárias (linhas celulares) a partir de um fragmento de tecido. Uma 

cultura celular secundária é uma linha celular resultante da manutenção da cultura 

celular primária [17].  

A cultura de células pode ser feita em monocamada ou em suspensão. Na 

cultura em monocamada, as células vão aderir a um substrato e propagam-se. É o 

método mais usado e tem como condição essencial a adesão ao substrato. A cultura 
em suspensão é usada para células que sobrevivem e proliferam sem necessidade de 

adesão. É o caso das células hematopoiéticas, das linhas celulares transformadas ou 

das células derivadas de alguns tumores malignos de órgãos sólidos [17]. 

 

Figura 3.2 - Obtenção de uma linha celular a partir de um tecido. As células obtidas por 
desagregação do tecido são colocadas em cultura com os nutrientes adequados 
(cultura primária). Posteriormente, são feitas subculturas com baixa densidade 
celular para obter culturas secundárias e estabelecer uma determinada linha 
celular.   
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3.1.3 Carcinoma de Células Escamosas de Laringe, Leucemia, Câncer de Pulmão, 
Glioblastomas 
 
 

As marcações biológicas foram realizadas em sistemas vivos e fixados. As 

células utilizadas foram linhagens celulares neoplásicas, cultivadas através de cultura 

celular de suspensão (leucemia) e cultura celular em monocamada (câncer de laringe, 

câncer de pulmão e glioblastomas).  

A laringe é um órgão com características anatômicas extremamente particulares 

fato que se reflete na sua função especializada. Por exemplo, seu diâmetro interno e 

sua flexibilidade são diretamente relacionados aos mecanismos respiratórios e de 

proteção contra aspiração de secreções e alimentos [18]. 

 É um órgão tubular complexo dividido em regiões de origem embriológica 

diferente que possui sistemas linfáticos independentes, revestimento epitelial 

heterogêneo e várias cartilagens (figura 3.3). O epitélio de revestimento é do tipo 

escamoso não-ceratinizado [11]. 
 

 
Figura 3.3 - Anatomia da Laringe 
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A laringe é um dos sítios anatômicos de maior incidência de tumores epiteliais 

malignos na região da cabeça e pescoço. No Brasil, ocorreram aproximadamente 2.400 

óbitos pela doença no ano de 2000, em sua maioria carcinomas de células escamosas, 

correspondendo a 2% do total de óbitos por câncer no país. A grande maioria dos 

cânceres da laringe é de origem epitelial e do tipo carcinoma epidermóide (carcinoma 

de células escamosas). Esses tumores representam cerca de 90% de todos os tumores 

malignos desse órgão, acomete preferencialmente o sexo masculino, na 5ª a 6ª 

décadas da vida [15, 19]. 

As culturas de células de carcinoma epidermóide de laringe humano (HEp2), 

cultivadas “in vitro”, vistas através de Microscopia óptica convencional, crescem 

aderidas a uma superfície, formando monocamadas. As células apresentam formas e 

tamanhos variados, sendo que algumas tomam aspectos fusiformes e arredondadas 

[20].    

Leucemia é uma neoplasia do tecido hematopoiético originário da medula óssea. 

De acordo com o grau de maturidade e a linhagem das células afetadas, a leucemia 

pode ser classificada em: 

Leucemia aguda – caracterizada pela proliferação de células imaturas (ou 

blastos) na medula óssea, sangue periférico e outros órgãos. 

Leucemia crônica – caracterizada pela proliferação de células aparentemente 

maduras, na medula, sangue periférico e outros órgãos. 

Também pode ser classificada, segunda a linhagem celular envolvida, em duas 

categorias: mielóide e linfóide. Assim, temos a Leucemia mielóide aguda (LMA), 

Leucemia mielóide crônica (LMC), Leucemia linfóide aguda (LLA), Leucemia linfóide 

crônica (LLC) [21].  

 A linhagem celular foi estabelecida a partir do cultivo de um paciente com 

leucemia mielóide crônica, que é uma desordem clonal de células tronco 

hematopoiéticas que resulta em um incremento de células mielóides no sangue 

periférico e medula óssea. A cultura em suspensão é a usada para estas células. 



28 
Capítulo 3 – Fundamentação Teórica 

 
 

Os pulmões são dois órgãos de estrutura esponjosa e têm forma de pirâmide 

com a base descansando sobre o diafragma. A função principal do pulmão é a 

hematose, troca dos gases respiratórios (gás oxigênio e gás carbônico). Também 

participa na regulação da temperatura corporal. 

O câncer do pulmão é um problema importante de saúde pública mundial, sendo 

responsável por uma das maiores taxas de mortalidade por cancro em ambos os 

sexos. Esse tipo de câncer é geralmente detectado em estágios avançados, uma vez 

que a sintomatologia nos estágios iniciais da doença não é comum. Em decorrência 

disso, o câncer de pulmão permanece como uma doença altamente letal [2]. 

Os quatro tipos histológicos principais que abrangem 95% dos casos são: 

carcinoma espinocelular, adenocarcinoma, carcinoma indiferenciado de pequenas 

células e carcinoma indiferenciado de grandes células. Os tipos mais comuns de 

neoplasia de pulmão são o carcinoma espinocelular e o adenocarcinoma, 

representando 40 e 30%, respectivamente, o carcinoma indiferenciado de pequenas 

células varia de 15 a 20%, e o carcinoma indiferenciado de grandes células, 

aproximadamente 10%. Outros tipos histológicos incluem tumores mistos, tumores 

carcinóides, mesoteliomas, sarcomas [22]. 

A linhagem celular utilizada foi de células de carcinoma de pulmão humano 

(NCI-H 292), com cultura de crescimento em monocamadas. 

Gliomas são tumores cerebrais malignos de células gliais crescendo ao longo 

tratos de substância branca. Glioblastoma multiforme (GBM) é a forma mais agressiva 

desta neoplasia. É um tumor profundamente infiltrativo com áreas de hemorragia e 

necrose. Histologicamente é altamente celular com astrócitos neoplásicos pobremente 

diferenciados com áreas de proliferação vascular e/ou necrose. Dentre os achados 

microscópicos mais importantes destacam-se hipercelularidade, caráter infiltrativo, 

pleomorfismos celular e nuclear, mitose, necrose de coagulação e proliferação 

endotelial capilar [23, 24]. 

 A linhagem utilizada foi U-87 de glioblastoma multiforme com cultura de 

suspensão.  
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3.2 Colóides 
  

 O termo colóide é amplamente aplicável aos sistemas que contenham pelo 

menos dois componentes, em qualquer estado da matéria, uma dispersão no outro, em 

que o componente de dispersão consiste em grandes moléculas ou pequenas 

partículas. A fase dispersa, que pode ser sólida, líquida ou gasosa, deve ser finamente 

dividida, com pelo menos uma das dimensões entre 1 nm e 10 µm. Estes sistemas 

possuem certas propriedades características que estão relacionadas principalmente às 

dimensões das unidades dispersas, dentro deste intervalo [25, 26]. 

 O que distingue os sistemas coloidais de outros sistemas dispersos, dentre 

outras características, são as seguintes propriedades [27]: 

I) É capaz de espalhar um feixe de luz ordenado, devido à interação entre os 

fótons e as partículas formadoras da fase dispersa desse colóide (Efeito Tyndall); 

II) É passível de sofre processo de diálise, pelo qual podem removidas impurezas 

selecionadas da mistura; 
III) Possui uma baixíssima pressão osmótica.  
 

Os quantum dots fluorescentes usados para imagem biológica são usualmente 

obtidos pela síntese coloidal envolvendo reações químicas de precursores inorgânicos 

a altas temperaturas. Esta aproximação por termólise induz os átomos constituintes a 

se reorganizarem durante o crescimento da forma cristalina da nanopartícula. A síntese 

coloidal tipicamente envolve três principais componentes: um ou vários precursores 

organometálicos, algum surfactante orgânico e um solvente, todos misturados juntos no 

mesmo recipiente [26]. 

O precursor é uma molécula ou um complexo que contêm um ou átomos 

necessários para o crescimento do nanocristal. Uma vez que os precursores são 

introduzidos na reação eles se decompõem, dando forma a uma nova espécie reativa 

(os monômeros). Estes irão causar a nucleação e o crescimento dos nanocristais. A 

energia necessária para causar a decomposição dos precursores é fornecida pelo 

líquido na reação, por colisões térmicas ou por uma reação química entre o meio 
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líquido e os precursores, ou por uma combinação destes dois mecanismos. O 

surfactante pode ser adsorvido dinâmicamente à superfície do quantum dot, sendo 

capaz de fornecer acesso para a adição de unidades monoméricas. Ele também deve 

impedir a agregação dos nanocristais [28].  

 
3.2.1 Nanopartículas de semicondutores: Quantum dots 
 

Nanocristais semicondutores ou pontos quânticos (Quantum dots – QDs) são 

cristais de dimensões nanométricas (1 nm = 10 -9 m) , composta de algumas centenas 

a alguns milhares de átomos, que exibem propriedades que são marcadamente 

diferentes daqueles de seu tamanho macroscópico. A nova área de pesquisa chamada 

“nanotecnologia”, que de forma geral é usada para criação, manipulação e aplicação de 

estruturas de tamanho nanométrico, tem sido de importante contribuição para 

visualização e caracterização de materiais biológicos. O termo “nanociência” é usado 

para provar o estudo de fenômenos associados com objetos que possuem dimensões 

entre 1 a 100 nm [29].  

Os pontos quânticos são nanocristais de semicondutores na forma coloidal com 

tamanho menor do que o raio de Bohr, ab, do semicondutor bulk. Nesta escala, elétrons 

e buracos sofrem forte confinamento quântico nas três dimensões, suas dimensões são 

reduzidas a ponto de a diferença entre os valores de energia entre a banda de valência 

(BV) e a banda de condução (BC), sejam próximos ou menores do que as dimensões 

do raio de Bohr do seu éxciton, modificando completamente as propriedades ópticas do 

cristal. [30]. (Figura 3.4) 
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Figura 3.4 - Esquema de formação de um éxciton. h+ representa o buraco gerado na banda de 

valência, pela excitação do elétron e-. 
 

Quando excitados por um fóton, os elétrons de valência tornam-se confinados à 

superfície do cristal, pois o material não se comporta mais como uma rede cristalina, 

onde os elétrons podem migrar em qualquer direção sofrendo perturbações mínimas 

dos núcleos dos átomos. Neste estado, os elétrons se comportam como se 

percebessem “bordas” do cristal, tornando-se mais atraídos pelos núcleos próximos. 

Isto faz com que as energias vinculadas às funções de onda que descrevem o 

deslocamento de cada elétron se aproximem dos valores atômicos, os quais são 

valores energéticos mais elevados do que os valores energéticos do cristal do mesmo 

material [28]. 

Em um material cristalino ideal (sem defeitos em sua rede), as bandas 

eletrônicas são separadas entre si, do ponto de vista energético, por uma região onde 

nenhum elétron de valência pode transitar. Essa região proibida (Eg ou band gap) 

refere-se ao mínimo de energia que se deve fornecer ao cristal para um elétron situado 

na banda de valência (BV) seja promovido à banda de condução (BC). 

A energia do band gap (dada normalmente em eV) varia de acordo com a classe 

do material e também de acordo com sua composição química. Os isolantes são 

caracterizados por possuírem em elevado band gap, onde os elétrons não têm energia 

suficiente (à temperatura ambiente) de superar essa barreira energética e ocupar a BC, 
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tornando a condutividade extremamente baixa. Por outro lado, em condutores, as BV e 

BC são praticamente sobrepostas e os elétrons podem transitar entre elas sem 

grandes dificuldades. Há uma classe de materiais cujas característcias encontram-se 

na fronteira entre os materiais isolantes e os condutores. Nesta classe, os valores de 

Eg variam entre 0 e 4 eV aproximadamente (tabela 3.2). Nesta classe, sob certas 

condições, como temperatura elevada e/ou interação com a radiação eletromagnética, 

a promoção de elétrons para a BC torna-se facilitada. A esta classe denomina-se 

semicondutores [27].  

Os semicondutores são bastante utilizados nas diversas áreas, devido 

principalmente às suas propriedades elétricas e ópticas.  

A proposta deste trabalho é estuda a família dos semicondutores formados pela 

combinação entre metais de transição da família II B, como Cádmio e Zinco, e 

calcogenetos da família IV A. Devido a isto se têm o nome da família de 

semicondutores do tipo II-VI.    
 
 
 
Tabela 3.2 - Valores de band gap de alguns semicondutores do tipo II-VI [20].  

 

 
 

À medida que as partículas diminuem de tamanho, o band gap aumenta (figura 

3.5), alterando as propriedades ópticas e eletrônicas do material. A energia do band 
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gap (Eg) varia com o tamanho L do nanocristal (Eg 1/L2). Com a redução de 

tamanho, há um distanciamento energético entre as bandas, que se reflete no aumento 

do valor do band gap. Esta é uma propriedade interessante que os semicondutores 

apresentam quando reduzidos à escala nanométrica, pois o band gap não é apenas 

dependente da composição química, mas também do tamanho da partícula [28]. 
 

 
Figura 3.5 - Redução do tamanho de partículas semicondutoras dentro do regime de 

confinamento quântico (Eg= energia de banda proibida, band gap; BC= banda de 
condução e BV= banda de valência). 

 

Com o efeito do confinamento quântico as propriedades ópticas (o comprimento 

da luz emitida quando o elétron passa da BC para a BV) dos semicondutores se 

modificam, podendo ser sintonizáveis com o tamanho da partícula. Como Eg  1/L2 e 

Energia 1/, partículas menores têm Eg maior e, portanto emitem em um  menor, 

por isso tendem a luminescer em regiões próximas ao azul. Já partículas maiores 

devem emitir luz em regiões mais próximas ao vermelho [28].  

A figura 3.6 mostra dez diferentes emissões de cor do quantum dot CdSe/ZnS 

excitado com uma lâmpada próxima ao UV (Ultra Violeta). Da esquerda para a direita, 

do azul ao vermelho, a emissão máxima é localizada em 443, 473, 481, 500, 518, 543, 

565, 587, 610 e 655nm [31]. 
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Figura 3.6 - Emissão de suspensões contendo nanocristais de CdSe/ZnS de diferentes 

diâmetros, excitadas com lâmpada na região do UV. 
 

Por serem tão pequenos possuem propriedades fotoquímicas e fotofísicas 

únicas, que não podem ser adquirido com corantes orgânicos comuns e proteínas 

fluorescentes. Os QDs possuem comprimento de onda de excitação e emissão 

fundamentalmente diferentes dos tradicionais fluoróforos orgânicos, apresentam várias 

vantagens em relação aos marcadores de moléculas orgânicas [29, 32]: 

i) São altamente luminescentes: QDs individuais são 20 a 50 vezes mais 

luminescentes do que corantes orgânicos [33, 34].  

ii) São fotoestáveis sob condições complexas in-vivo: muitos corantes orgânicos 

convencionais sofrem este efeito em questão de segundos a minutos, dependendo da 

intensidade da fonte de excitação. As amostras marcadas precisam ser mantidas em 

ambientes escuros e rapidamente analisadas. Esta fotoestabilidade permite que os 

sistemas biológicos possam ser excitados por períodos longos sem ocorrer 

fotoescurecimento, favorecendo o acompanhamento de eventos celulares.  

iii) Apresentam larga faixa de comprimento de onda para excitação: o que 

possibilita uma maior opção de comprimentos de onda para a promoção da 

luminescência dos QDs. Para excitar dois corantes diferentes é necessário, 

usualmente, utilizar duas fontes de laser diferentes. No caso dos pontos quânticos a 

banda de excitação se estende desde a primeira transição até o ultravioleta. Isso 

significa que apenas uma fonte de excitação pode excitar diferentes pontos quânticos 

[35, 36].  
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iv) Possuem estreitas bandas de emissão: em comparação aos fluoróforos 

orgânicos, quanto mais estreita a banda de emissão dos QDs mais cores podem ser 

utilizadas sem a ocorrência de sobreposição dos picos, possibilitando estudos com 

marcações múltiplas em sistemas biológicos [37]. 

v) Diversas possibilidades de conjugação a biomoléculas, sem que a 

fotoluminescência seja significativamente suprimida, permitindo o desenvolvimento de 

protocolos para estudos de vários sistemas biológicos, bem como a ausência de 

citotoxicidade. As doses de QDs necessários para utilização in vivo estão abaixo dos 

níveis de toxicidade conhecida para cádmio (um dos principais componentes do QD 

utilizados) [38, 39, 40].   

 A figura 3.7 mostra espectros de absorção e de emissão típicos QDs e 

moléculas orgânicas. Um único laser pode excitar a luminescência em diferentes 

comprimentos de onda de QDs com tamanhos diferentes enquanto que, cada corante 

orgânico precisa ser excitado num comprimento de onda único, o mesmo acontecendo 

com os compostos de íons lantanídeos. 
 

 

 
Figura 3.7 - Espectros de absorção e emissão típicos de pontos quânticos e corantes para 

marcação convencionais. 
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As propriedades dos quantum dots oferecem a engenheiros, médicos e 

pesquisadores uma oferta ilimitada de materiais precursores para aplicações de 

agentes de contraste para imagiologia, sistemas ópticos para o desencadeamento de 

liberação de droga ou para a terapia. O uso de QDs foi demonstrado em uma série de 

aplicações biomédicas como um substituto de moléculas de corantes orgânicos 

fluorescentes [40]. 

A partir de 1998, com as primeiras publicações de nanopartículas como 

marcadores biológicos, muitas pesquisas têm sido realizadas utilizando o uso de 

pontos quânticos como sondas luminescentes nos mais diversos sistemas biológicos.  

A nanopartícula é uma ferramenta muito promissora para aplicações biomédicas, como 

sondas fluorescentes em meios biológicos e para diagnóstico [30, 41]. 

 Os principais problemas que impediam a utilização de quantum dots como 

marcadores biológicos, eram as baixas eficiências de luminescência devido a presença 

de níveis de impurezas localizados na superfície do material e o correto tratamento de 

sua superfície (passivação) de forma a viabilizar sua associação com biomoléculas 

específicas. Evitou-se a presença dos níveis de impurezas com uma camada extra de 

outro semicondutor de gap óptico maior, “exportando” as impurezas para a região mais 

externa onde não mais prejudicam a luminescência [27].  

 Os estudos e aplicações dos quantum dots de semicondutores os revelam 

eficazes como novas sondas luminescentes para finalidades diagnósticas. O 

direcionamento bem sucedido da partícula para marcar um determinado tipo de 

biomolécula, inclui a habilidade de alcançar tecidos e tipos específicos de células [4, 

42]. Assim, surge um grande interesse na correta funcionalização destas 

nanopartículas para que elas escapem dos filtros biológicos, como o sistema retículo 

endotelial.  
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3.2.2 Passivação de nanopartículas de semicondutores 
 

A superfície dos pontos quânticos é crítica devido ao aumento da razão 

superfície/volume de partículas nanométricas, resultando num grande número de 

defeitos de superfície, ou cristalinidade. 

Os defeitos da superfície são resultantes da interrupção da rede cristalina e da 

maior energia livre dos átomos ali localizados (impurezas, vacâncias, defeitos 

cristalográficos, etc.), os quais podem agir como centros de decaimento não radiativo, 

resultando no decréscimo do rendimento quântico da luminescência, com a diminuição 

do tamanho [43]. 

As propriedades fluorescentes das nanopartículas são altamente dependentes 

de suas concentrações de defeitos na superfície. Tem sido estabelecido que a redução 

desses defeitos podem ser executado pelo recobrimento das partículas com uma 

camada de semicondutor de um maior band gap. Este processo é chamado de 

passivação, no qual faz crescer usa uma camada de outro semicondutor, com energia 

de gap maior, sobre o ponto quântico, define uma classe de pontos quânticos 

chamados de caroço-casca (core-shell). Usando essa passivação foram obtidos 

nanocristais com eficiências de fluorescência da mesma ordem e maiores do que a dos 

marcadores orgânicos comumente utilizados em microscopia de fluorescência [36]. 

Para quantum dots de sulfeto de cádmio (CdS), a passivação com hidróxido de 

cádmio, Cd(OH)2, tem se mostrado eficiente no sentido de aumentar significativamente 

a intensidade da emissão [44] (figura 3.8). 
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Figura 3.8 – Apresentação esquemática da passivação de um nanocristal de sulfeto de cádmio 

CdS por uma camada de hidróxido de cádmio Cd(OH)2. 
 

 
 
 
 
3.2.3 Funcionalização de nanpartículas de semicondutores 

 

 

A funcionalização é caracterizada pela modificação química da superfície para 

manter uma fotoestabilidade elevada, alta luminescência e, principalmente, baixa 

toxicidade. Ela proporciona condições ótimas para marcações em materiais biológicos 

e permite o monitoramento através da luminescência das nanopartículas [28]. 

Aprendeu-se a funcionalizar sua superfície no final da década 90 e hoje, já se 

podem adquirir no mercado quantum dots funcionalizados com estreptavidina, proteína 

A e biotina [27]. 

 A síntese geral dos QDs para bioimagem consiste no núcleo (Core) do QD 

semicondutor (por exemplo,  CdS) com uma concha (shell) orgânicos e inorgânicos 

(por exemplo, gluteraldeído e Cd(OH)2, respectivamente). O shell inorgânicos melhora 

as propriedades ópticas do núcleo QDs  (por exemplo, aumento no rendimento 

quântico) e minimiza a citotoxicidade induzida pelo núcleo QD após a fotodegradação. 



39 
Capítulo 3 – Fundamentação Teórica 

 
 

A concha orgânica permite aos QDs a interface com sistemas biológicos e fornece 

reatividade aos grupos funcionais para a conjugação de segmentação moléculas. A 

concha orgânica é utilizada como funcionalizante capaz de formar ligações químicas 

com a superfície das nanopartículas [40] (figura 3.9).  

 

 

 

 
Figura 3.9 – Apresentação esquemática de funcionalização de QDs. 

 

 

 

 Desde que não aja supressão da luminescência, novos grupos funcionais da 

superfície da partícula podem se complexar aos componentes biológicos ampliando os 

possíveis usos das nanopartículas semicondutoras. 
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3.3 Aplicação de nanopartículas de semicondutores a sistemas biológicos 
 

As propriedades ópticas dos quantum dots como biomarcadores têm atraído 

muita atenção e superam algumas limitações e de encontradas nos marcadores 

orgânicos convencionais.Desde a sua primeira apresentação em 1998, os pontos 

quânticos têm sido sistematicamente testado em marcações fluorescentes in vitro e em 

procedimentos de imagem in vivo [45]  

Diversos autores mostraram marcações de células e de tecidos inteiros usando 

diferentes modificações na superfície de quantum dots distintos o que permitiu o 

entendimento e visualização de marcações em sistemas biológicos. O uso de 

funcionalizantes, como gluteraldeído e poli(etilenoglicol) permitiu observar diferentes 

interações dos marcadores com os sistemas biológicos [4, 27, 46].  

Conforme referido, para utilização de quantum dots em aplicações biológicas 

são necessários estudos para obtenção do revestimento adequado da superfície dos 

mesmos, o qual deve manter elevada luminescência, bem como manter 

fotoestabilidade elevada e baixa toxicidade. Neste trabalho foram estudadas diferentes 

funcionalizantes das nanopartículas (quantum dots) de sulfeto de cádmio e telureto de 

cádmio e suas aplicações em neoplasias. 
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4.1 Síntese coloidal de nanopartículas de Sulfeto de Cádmio (CdS) em meio 
aquoso                     

 

O Processo utilizado neste trabalho para a síntese de nanopartículas de CdS, é 

uma adaptação do método descrito por Weller e colaboradores [43]. 

Em um balão contendo 95,5 mL de água deionizada foram adicionados 2,0 mL 

de uma solução à 0,005 g mL-1 do estabilizante polifosfato de sódio Na(PO3)n, com n 

igual à 9, sob agitação magnética. Em seguida foram adicionados 2,5 mL de uma 

solução 0,01 mol L-1 perclorato de cádmio Cd(ClO4)2.  

O pH da solução foi elevado a um valor de 8,5 - que é o valor necessário para  

obter luminescência no comprimento de onda de 500 nm - com a utilização de NaOH.  

O balão foi vedado com um septum de borracha e com uma seringa foram 

adicionados à solução aproximadamente 750 µl de gás sulfídrico H2S à solução. Em 

seguida a solução foi agitada, manualmente, durante 10 minutos. Após o tempo de 

agitação a solução apresentou variação de coloração do incolor para o amarelo, 

comprovando a formação das nanopartículas de sulfeto de cádmio (Figura 4.1).  

 

          
Figura 4.1 - Formação de nanopartículas de sulfeto de cádmio (CdS). a) Solução de Cd+2 + 

(NaPO3)n. b) Coloração amarela indicando a formação de nanopartículas de CdS.  
 
 

A solução foi mantida à temperatura de aproximadamente 10oC até a 

passivação. Temperaturas mais baixas parecem retardar o crescimento das 



 Capítulo 4 – Procedimentos experimentais  43 

nanopartículas. Isso pode ser explicado analisando a variação do Kps (Produto de 

solubilidade) do CdS que diminui com a diminuição da temperatura [28]. 

 
4.1.1 Passivação de nanopartículas de CdS através de deposição controlada de 
hidróxido de cádmio  [Cd(OH)2] 
 

O processo denominado passivação se caracteriza pela formação de uma 

camada (casca/shell) sobre a nanopartícula (núcleo/core) e a partícula resultante 

(figura 4.2) apresenta uma estrutura física do tipo core/shell – caroço/casca, referido no 

cap. 1. 

 

 
Figura 4.2 - Passivação de uma NPs de CdS por uma camada de Cd(OH)2. 
 

 

A passivação do CdS foi realizada através do recobrimento da nanopartícula por 

hidróxido de cádmio [Cd(OH)2], que tem um maior band gap, reduzindo os defeitos de 

superfície e garantindo assim, a luminescência.  

 Aproximadamente 24 horas após a preparação das nanopartículas de sulfeto de 

cádmio em suspensão, a passivação das mesmas foi realizada. Ajustou-se o pH da 

suspensão a 10,5. Adicionou-se, sob agitação constante, 6 mL de perclorato de cádmio 

Cd(ClO4)2 à 0,01 mol L-1.  

Para a confirmação imediata da passivação foi utilizada uma lâmpada de luz UV, 

posteriormente através de espectros de emissão e absorção, uma vez que observa-se 

facilmente uma identificação na emissão no verde. 
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4.2 Síntese coloidal de nanopartículas de Telureto de Cádmio (CdTe) em meio 
aquoso  

 
4.2.1 Solução Cádmio/ ácido mercapto-acético (Cd/AMA) 

 

Em um balão de fundo redondo, adicionou-se 1,2 mL do agente estabilizante 

AMA (ácido mercaptoacético) a 4,9% em 5 mL de água deionizada. O pH foi elevado a 

10,0 com o auxílio de NaOH a 1M, sob agitação constante. Em seguida foi colocado 

0,2 mmol de Cd(ClO4)2 (20 mL de uma solução 0,01 M de Cd(ClO4)2) . A solução foi 

devidamente vedada com um septum, ficando sob agitação magnética, em meio inerte 

com um fluxo de argônio e é aquecida lentamente até a temperatura de 80 ºC, quando 

será adicionada na próxima etapa.  Nessa primeira etapa ocorre a desprotonação dos 

grupamentos sulfidrilas e carboxilatos do estabilizante, pois o pH encontra-se acima do 

valor do pKa de ambos, garantindo uma maior concentração sob a forma ionizada no 

meio. 

 

4.2.2 Redução do telúrio metálico (Te0) 
 

O Te-2 servirá de precursor na formação das nanopartículas. Para sua obtenção, 

adicionou-se, em um balão de fundo redondo, 0,013 g de telúrio em pó. Adicionou-se, 

em seguida, 200 µl de uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 2 M. O sistema foi 

fechado com um septum de borracha, aquecido até 80 0C, sob agitação constante e 

realizado em atmosfera inerte, utilizando um fluxo de Argônio, pois o telúrio é altamente 

reativo com o oxigênio. 

Solubilizou-se previamente 0,144 g de borohidreto de sódio (NaBH4), que foi 

utilizado com agente redutor em quantidade mínima de água. A redução do telúrio foi 

efetuada após adição do NaBH4. Elevou-se lentamente a temperatura até 80°C até 

acontecer redução total do metal. Evidenciou-se o processo reacional pelo 
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aparecimento de uma coloração violeta, característica do telúrio reduzido (formação do 

complexo; Na2Te2) (figura 4.3).   

Após a redução, injetou-se o complexo de coloração violeta (telúrio sob a forma 

reduzida) na solução Cd2+/AMA, a formação dos nanocristais foi evidenciada devido a 

modificação da coloração (incolor para a sol. Cd2+/AMA)  para um tom castanho. 

 

                                   
Figura.4.3 - Redução do telúrio metálico. a)Telúro metálico Te   b) Redução de Te0 para Te-1  

  

A solução de Cd/AMA foi injetada na solução com o telúrio reduzido, onde se 

obteve uma coloração de castanho médio (figura 4.4). Manteve-se o meio sob agitação 

por aproximadamente 15 minutos antes da retirada do septum.  

 
 

                           
Figura 4.4 – Suspensão aquosa recém preparada de nanopartículas de CdTe/CdS, 

apresentando coloração castanha característica do semicondutor. 
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A suspensão foi armazenada em geladeira por aproximadamente 10 dias. Esse 

período de armazenamento foi o período mínimo necessário para que as 

nanopartículas de CdTe/CdS apresentassem fluorescência. Muito provavelmente, isso 

se deve a uma cinética lenta de passivação da superfície das nanopartículas, através 

da deposição de camadas de CdS.  O ácido mercaptoacético sofre hidrólise lenta e o 

íon sulfeto é incorporado à rede cristalina. A fluorescência foi detectada utilizando-se 

uma lâmpada de UV, no comprimento de onda de 365 nm (figura 4.5). 

 

 
Figura 4.5 – Fluorescência detectável pela lâmpada de UV (365 nm) das nanopartículas de 

CdTe. 
 

 

 
4.3 Funcionalização das nanopartículas: Biocompatibilização 
 
4.3.1 Glutaraldeído 

 
O Glutaraldeído é um excelente fixador de estruturas celulares, sendo, portanto 

muito utilizado na preparação convencional de tecidos para análise por microscopia. 

Para marcações biológicas in vivo, utilizaram-se concentrações de glutaraldeído abaixo 

de 1 %, evitando que algum excesso viesse a interferir nos experimentos, fazendo 

ligações indesejáveis, inativando a biomolécula ou interferindo na fluorescência das 

nanopartículas [27]. 
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Em um balão de 100 mL adicionou-se 10 mL de uma solução de CdS/Cd(OH)2. 

Ajustou-se o pH para um valor de 8,0 com a utilização de NaOH a 0,1M. Sob agitação 

constante, foi adicionado, lentamente, 100 L de glutaraldeído a 0,01 %. 

 
 
 
4.3.2  Quitosana 
 

A quitosana é um polímero resultante da desacetilação da quitina.  Geralmente 

este processo de desacetilação ocorre a partir da hidrólise da quitina, em meio alcalino, 

em temperaturas elevadas sob condições heterogêneas (figura 4.6) [47]. 

 

 

Figura 4.6 - Esquema da reação de N-desacetilação da quitina para obtenção de quitosana 
através de hidrolise por hidróxido de sódio. 

 
 

Para a funcionalização nas nanopartículas, colocou-se em um balão de fundo 

redondo, 9 mL de uma solução de CdS/Cd(OH)2 e seu pH foi ajustado para 7,0, com a 

ajuda de uma solução de ácido perclórico (HClO4) 0,1 M. Em um erlenmeyer de 100 mL 

adicionou-se 1 mL de uma solução de nanopartículas de Quitosana Aldrich a 1 mg/mL. 

O pH da solução foi cuidadosamente ajustado para 6,8 com a utilização de NaOH 0,1 

M. Nesta etapa o ajuste do pH da quitosana deve ser realizado de forma extremamente 

rigorosa, pois o seu pH fica acima de 7,0 ocorre a precipitação da quitosana.  Em 



 Capítulo 4 – Procedimentos experimentais  48 

seguida, a solução de quitosana foi adicionada à das nanopartículas. A proporção da 

NPs e quitosana utilizada foi de 9:1. 

 

 

4.4  Caracterização estrutural 

4.4.1 Difração de Raios-X 
 

A análise por DRX nos dá informações a respeito da cristalinidade do material e 

sua estrutura cristalina. Para realização deste experimento centrifugou-se 4 mL da 

suspensão de nanopartícula em 6 mL de isopropanol  a 4.500 rpm durante 10 minutos. 

Desprezou-se o sobrenadante e lavou-se a fase sólida com acetona. O precipitado, 

disperso na acetona, foi gotejado em uma lâmina e deixou-se secar até a obtenção do 

pó (amostra para obtenção do DRX). Os difratogramas de raios-X foram obtidos entre 

2θ = 5 e 60º. 

A análise foi realizada através de um difratômetro Siemens Nixdorf D5000, 

utilizando radiação Cu-Kα (λ= 1,544Å), voltagem de 40KV e corrente de 40mV. 

Para cálculo do tamanho médio das partículas sintetizadas utilizou-se a fórmula 

de Sherrer: 
 

 

 

0,9 · λ = d · B · cosθ  (3.1) 

 

Onde: 

d = diâmetro das nanopartículas em (nm) 

λ = comprimento de onda utilizado pelo equipamento (λ = 0,1542) 

B = largura de linha a meia altura do pico de difração de maior intensidade (em 

radianos) 

 = ângulo de incidência do feixe de raio-X no pico mais intenso do difratograma. 
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4.4.2 Raio hidrodinâmico e potencial zeta                                                

 
Para medir o raio hidrodinâmico e o potencial zeta da nanopartículas de 

CdS/Cd(OH)2 funcionalizadas com glutaraldeído, nanopartículas de CdTe e 

nanopartículas de CdTe funcionalizadas com glutaraldeído, utilizou-se o equipamento 

Particle Analyzer Delsa NanoS do Laboratório de Polímeros Não-Convencionais do 

Departamento de Física na UFPE.   

Em cada análise utilizou-se aproximadamente 4 mL de cada suspensão 

(CdS/Cd(OH)2, CdS/Cd(OH)2 com glutaraldeído (0,01 %), CdTe  e CdTe com 

glutaraldeído 0,01%). As amostras foram filtradas com membranas filtrantes com 

microporos de raio 0,22 µm (micropore millex-Gv hydrophilic PVDF). 

 
 
4.4.3 Microscopia eletrônica de transmissão 

 

Foi utilizada a microscopia eletrônica de transmissão para obter-se informação a 

respeito do tamanho médio e dispersão de tamanho das nanopartículas, bem com 

informações sobre sua morfologia. 

Utilizou-se o Microscópio eletrônico de transmissão fabricado pela FEI, 

Morgagni 268D do CETENE. 

Para análise das amostras, realizou-se seguindo e seguinte protocolo: 

i) Diluiu-se um pequena quantidade da amostra em água ultrapura (proporção de 

3:1); 

- 500 µL de CdS/Cd(OH)2; 

- 500 µL de CdS/Cd(OH)2 – Gluteraldeído; 

- 500 µL de CdS/Cd(OH)2 – Quitosana; 

- 500 µL de CdTe; 
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ii) Deposição e secagem de uma gota da amostra diluída sobre uma pequena 

grade de cobre recoberta com um filme de carbono e parlódio. 

Este tipo de imagem é obtido através da difração de um feixe de elétrons 

pelos núcleos dos átomos contidos na amostra analisada. A difração ocorre para 

todas as direções o que representa um processo de colisão elástica, servindo para 

os estudos sobre a morfologia do material analisado.  

 

 
4.5 Caracterização espectroscópica  

 

4.5.1 Espectroscopia no UV-Visível 
 

As medidas de absorbância foram realizadas com o instrumento UV/VIS 

Spectro-photometer Perkin-Elmer Lambda 6, da Central Analítica do Departamento de 

Química Fundamental (DQF)-UFPE, utilizando-se resolução de 0,5 nm, região de 

observação de 190 a 900 nm, tendo sido a água o sistema de referência. 

 

  

4.5.2 Espectros de excitação e emissão 
 

 As medidas de excitação e emissão foram realizadas com o espectrofluorímetro 

Vinci- Instrument control ISS (K2), com resolução de 1,0 nm e lâmpada de xenônio de 

300 W como fonte de excitação. As medidas foram realizadas no Departamento de 

Química Fundamental (DQF) da UFPE.  

 

  

Para as medidas espectroscópicas acima, foram utilizadas alíquotas de 3mL das 

suspensões: 
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 - CdS/Cd(OH)2; 

 - CdS/Cd(OH)2 – Glutaraldeído 

 - CdTe 

- CdTe-Glutaraldeído 

 

 

4.6 Sistemas biológicos estudados 

 

As marcações biológicas foram realizadas em sistemas vivos e fixados. Foram 

utilizadas neste estudo cultura de células H.Ep-2 (células oriundas do carcinoma 

epidermóide de Laringe), K562 (leucemia) e NCI-H (câncer de pulmão). Estas células 

foram fornecidas pelo Laboratório de Cultura Celular do Departamento de Antibióticos, 

pertencente ao Curso de Farmácia do Centro de Ciências da Saúde da UFPE.   

As células de glioblastomas cedidas pelo Laboratório de Morfogênese Celular do 

Departamento de Anatomia da UFRJ. 

As células utilizadas foram cultivadas através de cultura celular de suspensão 

(leucemia) e cultura celular em monocamada (câncer de laringe, câncer de pulmão e 

glioblastomas).   

 

4.6.1 Culturas Celulares 

 

São processos onde as células se mantém vivas em recipientes plásticos ou de 

vidro, por determinado tempo, com a intenção de utilizá-las em diversos experimentos. 

Neste processo, as células são mantidas em meio de cultura líquido e enriquecido, 

para o seu melhor desenvolvimento e multiplicação, além de promover as condição 

ideais de temperatura, pressão, umidade e pH [49].  
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Utilizou-se o meio de cultura DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium, Gibco), 

ao qual foi adicionado Soro Bovino Fetal, 1% de aminoácido L-glutamina, 1% de 

antibiótico (Estreptomicina e Penicilina). 

As células em cultura foram mantidas no Laboratório de Cultura de Células do 

Departamento de Antibióticos da UFPE, onde as amostras foram adquiridas.   

Os procedimentos descritos a seguir são utilizados para as células de crescimento 

em monocamada, ou seja, as células se multiplicam aderidas em uma das paredes do 

frasco de cultura onde são cultivadas, como o câncer de laringe, de pulmão e 

glioblastomas (figura 4.7). 

 

                                                
Figura 4.7 - Frasco de cultura contendo células descongeladas em manutenção 

 

i) Retirou-se o meio de cultura antigo do frasco de cultura; 

ii) Adicionou-se 5 mL de tripsina ao frasco de cultura, cobrindo a superfície do 

frasco onde houve o crescimento. A tripsina foi retirada em 2 minutos. Este processo, 

chamado tripsinização destrói a trama protéica que liga as células, facilitando a 

retiradas das células do frasco. Confirma-se ao microscópio óptico a separação das 

células;   
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iii) Adicionou-se 2 mL do meio de cultura DMEM, fazendo jatos fortes, com a pipeta, 

contra a parede do frasco onde as células estavam aderidas. Estes jatos auxiliam o 

descolamento células da parede do frasco de cultura;  

iv) Coletou-se 1 mL de células em 4 mL de meio.  

 

Para as células de leucemia onde o crescimento é em suspensão, apenas 

coletou-se pequenas amostras de células suspensas em meio de cultura DMEM. 

 
 
 
4.7 Caracterização dos sistemas biológicos por microscopia de fluorescência 
 
 

A microscopia de fluorescência é uma das técnicas de imagem mais utilizada para 

o estudo da dinâmica de células vivas, devido à sua capacidade de isolar diferentes 

proteínas com um alto grau de especificidade. Baseia-se no fenómeno que certo 

material emite energia detectável como luz visível quando irradiado com luz de um 

comprimento de onda específico. 

As análises por microscopia de fluorescência foram realizadas com o sistema 

Leica CRT4000 do Laboratório de Biofísica-química Professor Ricardo Ferreira do 

Grupo de Pesquisa em Nanoestruturas e Interfaces Biológicas da UFPE (figura 4.8).                       
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Figura 4.8 - Microscópio de fluorescência convencional (Leica CRT4000) do laboratório de 
Nanoestruturas e Interfaces Biológicas da UFPE. 

 
 
 
4.7.1 Incubação e Preparo das lâminas 
 
 

Para a incubação e o preparo das lâminas para visualização em microscopia de 

fluorescência, seguiu-se as seguintes etapas: 

 

i) Foram incubados 500 µL de suspensão celular em meio de cultura, por um 

período de 30 minutos nas seguintes NPs, para posterior visualização: 

 

-  CdS/Cd(OH)2 – funcionalizado com Glutaraldeído a 0,01% 

-  CdS/Cd(OH)2 – funcionalizado com Quitosana 

-  CdTe 
-  CdTe – funcionalizada com Quitosana 

-  CdTe – funcionalizada com Glutaraldeído a 0,01% 
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ii) Realizou-se centrifugação das amostras em centrífuga mini-spin por 5 minutos 

em 5000 rpm; 

 

iii) Retirou-se o sobrenadante e adicionou-se 1 mL de PBS as amostras, que foram 

novamente foi centrifugada (5 minutos em 5000 rpm); 

 

iv) O sobrenadante não é totalmente removido, restando 250 µL do sobrenadante. 

As células foram, então, ressuspendidas na solução através de intensos jatos da 

própria pipeta. 

 

Após estes procedimentos, retira-se uma gota de cada eppendorf, colocando-a 

sobre uma lâmina, recobrindo com uma lamínula para análises por microscopia de 

fluorescência convencional.  

. 

 

4.7.2 Descarte do material Biológico 
 

O descarte foi feito fazendo uma limpeza do material utilizado (ex. placas, 

ponteiras plásticas para pipetadores) com hipoclorito de sódio a 2 % por 24 horas, 

seguido de lavagem manual e descarte do material, sem posterior reutilização. 

 

 
4.8 Microscopia eletrônica de transmissão 

 

A microscopia eletrônica de transmissão (Zeiss EM109) foi realizada no Centro 

de Pesquisas Aggeu Magalhães, sob a orientação da Profª. Regina Célia Bressan 

Figueiredo com a finalidade de observar a localização dos quantum dots nas células 

neoplásicas. 

Para a realização da medida para as nanopartículas em meio biológico seguiu-

se o seguinte procedimento: 
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i) Depois das células serem incubadas com as nanopartículas por 

aproximadamente 1 hora, em estufa (37 ºC e 5 % de CO2), cada amostra foi lavada 

com 500 µL de PBS e posteriormente centrifugada (5000 rpm por 3 minutos). Em 

seguida, foi colocado 1 mL de um fixador de pH 7.2, o qual é composto por uma 

mistura dos seguintes compostos nas respectivas concentrações percentuais: 

glutaraldeído 2,5 %; paraformaldeído 4 %; tampão cacodilato 0,1 M - em cada amostra;  

ii) Lavou-se as amostras com tampão cacodilato 0,1 M pH 7.2 ; 

iii) Realizou-se a pós-fixação com um fixador composto pelos seguintes compostos: 

tetróxido de Ósmio (OsO4) 2 % em H2O + Cloreto de Cálcio (CaCl2) 10 mM + 1,6 % de 

Fersianeto de Potássio + solução tampão cacodilato. A pós-fixação é realizada com 

ausência de luz. Espera de 1 hora; 

iv) Lavou-se novamente as amostras com tampão cacodilato 0,1 M; 

v) Desidratou-se as amostras com acetona a 50, 70, 90 e 100 %; 

vi) Adicionou-se as amostras resina EPON e Acetona, na proporção de 1 : 1, com o 

objetivo de retirada do excesso de acetona e iniciar o processo de endurecimento do 

material com a resina para posteriormente ser cortado. Esta etapa deve descansar por 

uma noite. Posteriormente adicionou-se resina EPON pura, onde as amostras ficam por 

no mínimo 2 dias para o endurecimento completo. 

vii) Ultramicrotomia com navalha de diamante. 

viii) Grades de cobre foram contrastadas com acetato de uranila e citrato de 

chumbo, para então as amostras serem visualizadas. 
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Os procedimentos utilizados para obtenção dos resultados a serem 

apresentados a seguir foram descritos no capítulo anterior. 

Neste capítulo discute-se a morfologia e o raio hidrodinâmico das partículas 

através de resultados de caracterização estrutural por medidas de difração de raio-X e 

raio hidrodinâmico. (seção 5.1). As caracterizações espectroscópicas foram obtidas e 

avaliadas através de medidas de absorção, excitação e emissão de suspensões de 

CdS/Cd(OH)2 e CdTe. (Seção 5.2). As cargas de superfície são apresentadas em 

função dos resultados obtidos através de medidas de potencial zeta (Seção 5.3). Os 

resultados das marcações biológicas foram visualizados através de microscopia de 

fluorescência e de microscopia eletrônica de transmissão (seção 5.4).  

Os resultados obtidos com nanopartículas às quais se tentou a funcionalização 

com quitosana não foram satisfatórios, já que as mesmas tiveram sua luminescência 

suprimida em presença da quitosana. A microscopia eletrônica de transmissão 

comprovou a não funcionalização das nanopartículas com quitosana.    
 

 

 

 

5.1 Caracterização estrutural das nanopartículas 
 
 
 5.1.1 Caracterização estrutural das nanopartículas de sulfeto de cádmio 
CdS/Cd(OH)2 

A Figura 5.1 apresenta o difratograma de raios-X das nanopartículas de sulfeto 

de cádmio passivadas com Cd(OH)2.  
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Figura 5.1 - Difratograma de raio-X de sulfeto de cádmio [CdS/Cd(OH)2] 
 

A presença de picos alargados no difratograma é observada e deve-se ao regime 

de tamanho nanométrico das partículas, pois seus poucos planos cristalinos interferem 

com os feixes de raios-x incidentes em suas superfícies, o que resulta no alargamento 

dos picos observados. Os picos mais intensos do difratograma correspondem ao CdS 

com retículo cúbico (blenda de zinco), concordando com trabalhos já relatados com 

nanopartículas de CdS/Cd(OH)2 [27, 28, 49]. Utilizando a equação de Scherrer, 

verificou-se que as nanopartículas analisadas possuem um diâmetro de médio 8,24 

nm, demonstrando que os nanocristais estão em regime de confinamento quântico. 

Mesmo sendo esse valor, concordante com o regime de confinamento quântico para o 

CdS, ele é maior que o valor obtido através de medidas diretas de tamanho descrito a 

seguir. Esse valor maior com relação ao tamanho médio das nanopartículas de CdS, 

deve-se às características de interferência que são intrínsecas a essa técnica de 

análise com relação a nanopartículas, conforme já mencionado acima. 

A figura 5.2 mostra a distribuição de tamanho das nanopartículas, em nm, por 

percentual de volume, das amostras analisadas. Para amostras de igual composição 

foram obtidos resultados idênticos.  A figura 5.2a) mostra que o maior volume das 

partículas está concentrado em uma região onde o diâmetro médio é de 0,7 nm. Na 
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figura 5.2b) o maior volume de partículas está em uma região de diâmetro médio de 18 

nm.  

Através dos dados obtidos pelo equipamento utilizado, a média de tamanho de 

partícula é de 6,7 nm, confirmando o regime nanométrico e concordando com valores 

descritos na literatura [43].  

 

 
 

 
Figura 5.2 - Gráfico da distribuição de tamanho por volume de CdS/CdS(OH)2. a) Distribuição 

de tamanho por volume com diâmetro médio de 0,7 nm. b) Distribuição de 
tamanho por volume com diâmetro médio de 18 nm. 
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Quando as nanopartículas de CdS/Cd(OH)2 foram funcionalizadas com 

gluteraldeído a 0,01 %, foi observada alteração no tamanho da partícula, tal como 

ilustra a figura 5.3. O tamanho médio obtido, nesta caso, foi de 7,8 nm. Esta alteração 

se deve ao recobrimento das nanopartículas de CdS/Cd(OH)2 com moléculas de 

glutaraldeído, durante a funcionalização. Como era de se esperar, tal recobrimento 

aumenta ligeiramente o tamanho das partículas. 

 

       
Figura 5.3 - Gráfico da distribuição de tamanho por volume de nanopartículas de 

CdS/CdS(OH)2 funcionalizada com gluteraldeído a 0,01 %. 
 

  
 Para complementar a caracterização estrutural, imagens (figura 5.4) de 

microscopia eletrônica de transmissão das partículas de sulfeto de cádmio 

CdS/Cd(OH)2 são apresentadas à seguir: 
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Figura 5.4 – Micrografia de MET de nanopartículas de sulfeto de cádmio [CdS(Cd(OH)2]. (Barra 

de escala: 0,5 m) 

 

 As imagens obtidas demonstram aglomerados de nanopartículas. Este fato 

ocorre devido a algumas limitações experimentais da técnica de MET para avaliação de 

tamanho de nanopartículas de semicondutores recobertas por compostos que podem 

polimerizar sob a ação do feixe de elétrons que atravessa a amostra, levando à 

observação não das partículas em si, mas de aglomerados das mesmas, bem como a 

magnificação de até 180.000x do aparelho utilizado, que devido ao tamanho 

nanométrico das nanopartículas em estudo não tão eficientes.  

 Imagens de nanopartículas funcionalizadas com glut 0,01 % são observadas na 

figura 5.5. 

 

 
Figura 5.5 – Micrografia de MET de nanopartículas de sulfeto de cádmio [CdS(Cd(OH)2], 

funcionalizadas com glut 0,01 % (Barra de escala: 0,2 m). 
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 Através da micrografia de MET é possível observar uma camada de 

glutaraldeído recobrindo as nanopartículas de sulfeto de cádmio [CdS(Cd(OH)2].  

 Também foram realizadas micrografias de MET das nanopartículas de sulfeto de 

cádmio [CdS(Cd(OH)2], funcionalizadas com quitosana (Figura 5.6). 

  

 
Figura 5.6 – Micrografia de MET de nanopartículas de sulfeto de cádmio [CdS(Cd(OH)2], 

funcionalizadas com quitosana (Barra de escala: 1 m). 

  

 Através da micrografia de MET de nanopartículas de sulfeto de cádmio 

[CdS(Cd(OH)2], funcionalizadas com quitosana é possível observar que não houve a 

formação de camada da quitosana sobre as nanopartículas de CdS/Cd(OH)2 e sim, 

provavelmente, as partículas de quitosana estão dispersas no meio, confirmando a não 

funcionalização da quitosana.   

 

 

 
5.1.2 Caracterização estrutural das nanopartículas de telureto de cádmio CdTe 

 

A figura 5.7 apresenta o difratograma de raios-X das nanopartículas de telureto 

de cádmio. 
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 Figura 5.7 - Difratograma de raio-x das nanopartículas de telureto de cádmio (CdTe).  

 

A análise do difratograma acima também apresenta a presença de picos 

alargados no difratograma, o que deve-se também ao regime de tamanho nanométrico 

das partículas. Os picos mais intensos do difratograma correspondem ao CdTe com 

retículo cúbico (blenda de zinco), concordando com trabalhos já relatados com 

nanopartículas de CdTe [50, 51, 52]. Utilizando a equação de Scherrer, verificou-se que 

as nanopartículas analisadas possuem um diâmetro de médio 4,4 nm, demonstrando 

que os cristais estão em regime de confinamento quântico. 

Através da distribuição de tamanho das nanopartículas (figura 5.8), o diâmetro 

médio das partículas foi de 3,6 nm. 
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Figura 5.8 - Gráfico da distribuição de tamanho por volume de nanopartículas de telureto de 

cádmio (CdTe). 

 
 Para complementar a caracterização estrutural, também foram realizadas 

imagens (figura 5.9) de microscopia eletrônica de transmissão das partículas de 

telureto de cádmio (CdTe).   

 

 
Figura 5.9 – Micrografia de MET de nanopartículas de telureto de cádmio (CdTe) (barra de 

escala de  0,5 m). 

 

 Também é possível observar aglomerados de nanopartículas de telureto de 

cádmio (CdTe), devido a algumas limitações experimentais da técnica de MET para 
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avaliação de tamanho de nanopartículas de semicondutores recobertas por compostos 

que podem polimerizar sob a ação do feixe de elétrons que atravessa a amostra, 

levando à observação não das partículas em si, mas de aglomerados das mesmas.  

 
                 

5.2 Caracterização espectroscópica das suspensões 
 
5.2.1 Espectroscopia de absorção de nanopartículas de sulfeto de cádmio 
[CdS/Cd(OH)2] 

 

O espectro de absorção da suspensão de CdS/Cd(OH)2 em meio aquoso revela 

claramente a intensa absorção do material em comprimentos de onda na região do 

ultravioleta. 

No espectro (figura 5.10) observa-se o alargamento das bandas de absorção, 

indicando que as nanopartículas sintetizadas apresentam diferentes diâmetros e 

diferenças em seus respectivos valores de band gap. 
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Figura 5.10 - Espectros de absorção e o máximo de absorção (λ= 468 nm) de suspensões de 
nanopartículas de CdS/Cd(OH)2. 
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Através desta técnica podemos verificar a qualidade das suspensões coloidais 

com relação à sua homogeneidade. Mesmo sendo um método de preparação 

relativamente simples e reprodutível, pequenas variações nas condições de síntese 

resultam em grandes modificações na estabilidade das suspensões e no tamanho e 

dispersão das partículas obtidas. Relações Cd/S>1, durante a síntese, resultam no 

deslocamento da banda de absorção para energias maiores, indicando uma diminuição 

do tamanho das partículas [28, 43].  

O tamanho da partícula pode ser relacionado diretamente com o valor do primeiro 

máximo do comprimento de onda de absorção. Em 468 nm, segunda a literatura, foi 

descrito um diâmetro médio de 6,2 nm [43, 53]. 

 

5.2.2 Espectroscopia de excitação e emissão de nanopartículas de sulfeto de 
cádmio [CdS/Cd(OH)2] 

 

Através dos espectros de excitação e de emissão, podemos verificar os possíveis 

comprimentos de onda para excitação. No caso das nanopartículas de CdS, 

passivadas por Cd(OH)2, podemos excitar nas regiões mais intensas do espectro (367, 

412 e 469 nm). (Figura 5.11). 
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Figura 5.11 - Espectros de excitação e emissão de nanopartículas de CdS/Cd(OH)2. A 

Intensidade máxima de emissão em 420000. 
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A emissão das nanopartículas de CdS/Cd(OH)2 apresenta um máximo de 

comprimento de onda () de 499, que corresponde a emissão na região visível do 

espectro eletromagnético. 

A posição do máximo (499 nm) no espectro de emissão dá informações com 

relação à estrutura eletrônica do semicondutor e ao tamanho das partículas dos 

mesmos. Já as intensidades dos picos revelam os defeitos de superfície e de 

impurezas.  

Para a figura 5.11, observamos uma intensidade máxima em torno de 420.000 

contagens por segundo (cps). Os espectros nos informam características como a 

homogeneidade das populações de nanopartículas envolvidas no processo de 

luminescência. A largura da banda caracteriza qualitativamente a dispersão de 

tamanho presente no sistema. No caso da figura 5.7, observamos uma banda de 

emissão estreita, caracterizando um sistema de partículas com pouco defeito de 

superfície, bem como baixa dispersão de tamanho. 

Também obtivemos espectros de excitação e emissão (figura 5.12) para amostras 

funcionalizadas com gluteraldeído a 0,01 %. No caso das nanopartículas de CdS, 

passivadas por Cd(OH)2, podemos excitar nas regiões mais intensas do espectro (369, 

410 e 450 nm). No espectro de emissão, verificamos a maior intensidade (240.000 cps) 

em torno de 499nm. 
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Figura 5.12 - Espectros de excitação e emissão de nanopartículas de CdS/Cd(OH)2 
funcionalizadas com glut 0,01 %. Intensidade máxima de emissão 240000. 

 

 

Com uso do gluteraldeído a 0,01 % como funcionalizante observou-se uma 

diminuição da intensidade de emissão de 420.000 para 240.000 cps, o que está 

relacionado ao número menor de partículas por unidade de volume de suspensão 

(efeito de diluição), já que as partículas funcionalizadas são maiores que as partículas 

não funcionalizadas. A diminuição de intensidade de emissão devida ao efeito de 

diluição não prejudicou na marcação das amostras biológicas investigadas.  
Diluições da suspensão de CdS/Cd(OH)2 foram realizadas com o objetivo de 

observar a variação da intensidade de luminescência do material (Figura 5.13). 
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Figura 5.13 - Espectros de emissão de nanopartículas de CdS/Cd(OH)2 com diluições. 
 

 

O espectro de emissão da figura 5.13 revela uma considerável perda de 

intensidade das partículas de CdS/Cd(OH)2. Na suspensão pura a intensidade de 

emissão é de 375.026. Quando diluída com água ultrapura na proporção de 1:1 sua 

intensidade passou para 169. 657. Na diluição de 1 da suspensão para 2 de água 

ultrapura, a intensidade de emissão foi de  89.338. Na proporção de 1:3 passou para 

33.639. Por fim na diluição de 1:4 quase já não se observou luminescência, a 

intensidade foi de 10.487. Desta forma, observou-se que a melhor suspensão de 

CdS/Cd(OH)2, com a finalidade de marcadores biológicos, é a sem diluição. 
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5.2.3 Espectroscopia de absorção de nanopartículas de telureto de cádmio 
(CdTe) 

 

O espectro de absorção da suspensão de CdTe/CdS, em meio aquoso (figura 

5.14), revela claramente a intensa absorção do material em comprimentos de onda na 

região do ultravioleta. Como no caso das nanopartículas de CdS/Cd(OH)2, também 

aqui, o alargamento das bandas de absorção indica que as nanopartículas sintetizadas 

apresentam diferentes diâmetros e diferenças em seus respectivos valores de band 

gap. O máximo de absorção da suspensão foi observado em 500 nm. 
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Figura 5.14 - Espectros de absorção de suspensões de nanopartículas de telureto de cádmio 

(CdTe). 
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5.2.4 Espectroscopia de excitação e emissão de nanopartículas de telureto de 
cádmio (CdTe) 

  

Através destes espectros, podemos verificar os possíveis comprimentos de onda 

para excitação. As nanopartículas de CdTe/CdS podemos excitar nas regiões mais 

intensas do espectro (412 e 470 nm), onde o pico máximo de excitação é de 470nm 

(figura 5.15).  

 

                        

 

 

Figura 5.15 - Espectro de excitação de nanopartículas de CdTe/CdS. Picos de excitação em 
470, 412 nm. 

 

 

A emissão das nanopartículas de CdTe/CdS apresenta um máximo de 

comprimento de onda () de 531 nm, que corresponde a emissão na região do visível 

do espectro eletromagnético. Observamos uma intensidade máxima em torno de 

250.000 cps. Com relação à largura de banda, também para o CdTe, conforme 

ilustrado na 5.16 também observa-se uma banda de emissão estreita, caracterizando 

um sistema de partículas com poucos defeitos de superfície e baixa dispersão de 

tamanho. 
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Figura 5.16 - Espectro de emissão de nanopartículas de CdTe/CdS. A Intensidade máxima de 
emissão em 250000 cps. 

 

 

5.3  Potencial zeta 

 

O potencial zeta reflete o potencial de superfície das partículas, o qual é 

influenciado pelas mudanças na interface com o meio dispersante, em razão da 

dissociação de grupos funcionais na superfície da partícula ou da adsorção de 

espécies iônicas presentes no meio aquoso de dispersão [28]. 

Para caracterização da superfície das nanopartículas realizamos medidas para 

verificar o potencial zeta das seguintes suspensões de nanopartículas de CdS/Cd(OH)2  

(figura 5.17),  nanopartículas de CdS/Cd(OH)2 funcionalizadas com glu. 0,01% (figura 

5.18), nanopartículas de CdTe/CdS (figura 5.19) e nanopartículas de CdTe/CdS 

funcinalizadas com glut 0,01% (figura 5.20). 
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Figura 5.17 – Gráfico do potencial zeta de nanopartículas de CdS/Cd(OH)2. Potencial zeta de – 
28,2 mV. 

 

 

Figura 5.18 – Gráfico do potencial zeta de nanopartículas de CdS/Cd(OH)2  + glut. 0,01%. 
Potencial zeta de – 32,0 mV. 
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Figura 5.19 – Gráfico do potencial zeta de nanopartículas de CdTe/CdS. Potencial zeta de – 37, 
0 mV. 

 

 

Figura 5.20 – Gráfico do potencial zeta de nanopartículas de CdTe/CdS funcionalizadas com 
glut. 0,01%. Potencial zeta de – 38,6 mV 
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Através dos resultados obtidos para suspensões de CdS/Cd(OH)2, sem 

funcionalizante (= - 28,2 mV) e CdTe, sem funcionalizante (= - 37,0 mV), observa-se 

que as suspensões de telureto de cádmio apresentam maior estabilidade. 

 Quando as suspensões foram funcionalizadas, CdS/Cd(OH)2 com glut 0,01% 

(= - 32,0 mV) e as nanopartículas de CdTe com glutaraldeído 0,01 % (= - 38,6 mV), 

observou-se que com a presença do gluteraldeído houve um aumento da estabilidade 

de ambas as suspensões. 

 

 

 

5.4 Caracterização dos sistemas biológicos 

 
Através da microscopia de fluorescência verificou-se a luminescência das 

nanopartículas e a marcação dos sistemas biológicos investigados. 

 

 

5.4.1 Câncer de laringe, câncer de pulmão, leucemia e câncer de cérebro 

 

Após o período de incubação com as nanopartículas, a maioria das células 

encontrou-se vivas e mantendo sua integridade celular, evidenciando a baixa 

toxicidade dos QDs durante o uso.   
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A incubação das células câncer de laringe foi realizada por um período de 30 

minutos e observou-se luminescência facilmente detectável na região do verde (500-

560 nm), proveniente possivelmente de interações dos QDs com as membranas das 

células (figura 5.21). A figura 5.21a) mostra a imagem das células vivas do câncer de 

laringe. A imagem 5.21b) a marcação com CdTe e a 5.21c) a sobreposição das 

imagens.  

 

 
 

            

                              

Figura 5.21 - Imagens de células neoplásicas de laringe marcadas com CdTe. a) Células em 
contraste de fase. b) Células marcadas com CdTe. c) Sobreposição das 
imagens. 
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As células de leucemia também foram incubadas por um período e 30 minutos e 

houve a confirmação da marcação com CdTe através da luminescência detectável na 

região do verde (500-560 nm) (figura 5.22). A figura 5.22a) mostra a imagem das 

células vivas de leucemia. A imagem 5.22b) a marcação com CdTe e a 5.22c) a 

sobreposição das imagens.  

 

 

        

                                  

Figura 5.22 - Imagens de células neoplásicas de leucemia, marcadas com CdTe  a) Células em 
contraste de fase. b) Células marcadas com CdTe  c) Sobreposição das imagens. 
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As imagens revelam marcações mais superficiais, sugerindo a marcação das 

nanopartículas apenas na membrana da neoplasia.   

As mesmas células que foram marcadas com as nanopartículas de CdTe, agora 

funcionalizadas com o gluteraldeído a 0,01 %, apresentaram uma melhor 

luminescência detectável e marcações mais específicas, observando-se uma melhor 

marcação das células, na região do verde (500-560 nm) (figura 5.23). A figura 5.23a) 

mostra a imagem das células vivas de leucemia. A imagem 5.23b) a marcação com 

CdTe + glut 0,01% e a 5.23c) a sobreposição das imagens.  

 

 

            

                                        

Figura 5.23 - Imagens de células neoplásicas de leucemia, marcadas com CdTe       
funcionalizado com glut 0,01%. a) Células em contraste de fase. b) Células 
marcadas com CdTe e glut 0,01 %. c) Sobreposição das imagens. 
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As células de glioblastoma foram observadas com 5 minutos e 7 minutos de 

incubação com suspensão de CdTe. Com 5 minutos de incubação já é possível 

visualizar a marcação celular (figura 5.24). A figura 5.24a) mostra a imagem das células 

vivas de glioblastomas. A imagem 5.24b) a marcação com CdTe e a 5.24c) a 

sobreposição das imagens.  

 

 

    

 

Figura 5.24 - Imagens de células glioblastomas, marcadas com CdTe, incubadas por 5 minutos 
(Barra de escala: 50 m).        
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Na figura 5.25, as células glioblastomas marcadas com CdTe, incubadas com 5 

minutos, observa-se pontos específicos de marcação, o que provavelmente se refere a 

novas células em plena atividade, o que facilitou a marcação das nanopartículas. A 

figura 5.25a) mostra a imagem das células vivas de glioblastomas. A imagem 5.25b) a 

marcação com CdTe e a 5.25c) a sobreposição das imagens.  

 

 

 

                                   

Figura 5.25 - Imagens de células glioblastomas, marcadas com CdTe, incubadas por 5 minutos, 
marcação específica. (Barra de escala: 50 m)  
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  As células de glioblastomas marcadas por 7 minutos com CdTe são 

observadas na figura 5.26. Segundo as imagens obtidas, não houve variação relevante 

da marcação celular nos dois tempos observados. A figura 5.26a) mostra a imagem 

das células vivas de glioblastomas. A imagem 5.26b) a marcação com CdTe e a 5.26c) 

a sobreposição das imagens.  

 

                                   

                              

Figura 5.26 - Imagens de células glioblastomas, marcadas com CdTe, incubadas por  7 
minutos. (Barra de escala: 50 m) 
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As incubações com CdS/Cd(OH)2, funcionalizadas com glut 0,01 %, foram 

realizadas por um período de 30 minutos em células de leucemia. As imagens revelam 

que houve marcação tanto na membrana citoplasmática, bem com marcações no 

núcleo celular. Este resultado está de acordo com as imagens obtidas por microscopia 

eletrônica de transmissão (por motivos operacionais as imagens de microscopia de 

transmissão das células marcadas com as nanopartículas serão entregues como 

materiais suplementares) (Figura 5.27). A figura 5.27a) mostra a imagem das células 

vivas de leucemia. A imagem 5.27b) a marcação com CdS/Cd(OH)2, funcionalizadas 

com glut 0,01 % e 5.71c) a sobreposição das imagens.  

 

 

          

                                     

Figura 5.27 - Imagens de células de leucemia, marcadas com CdS/Cd(OH)2, funcionalizadas 
com glut 0,01 %, incubadas por 30  minutos. (Barra de escala: 12 m). 
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6. Conclusões 

 

  Neste trabalho concluiu-se que os quantum dots sintetizados, telureto de cádmio 

e sulfeto de cádmio [CdTe e CdS/Cd(OH)2], apresentaram, no geral, boa intensidade 

de fluorescência, espectros de absorção eletrônica bem característicos, elevada 

fotoestabilidade e boa estabilidade coloidal.  

 Utilizando nanopartículas de sulfeto de cádmio [CdS/Cd(OH)2] e telureto de 

cádmio (CdTe), sintetizadas em meio aquoso, como marcadores luminescentes e 

funcionalizantes biocompatíveis como o ggluteraldeído, foi possível observar a 

estabilidade da fluorescência e ausência da citotoxidade para marcações de células 

vivas neoplásicas.  

 O estudo da quitosana como marcador luminescente não demonstrou ser um bom 

funcionalizante, apesar de ser biocompatível alterou a intensidade de fluorescência dos 

quantum dots e não foi observada a marcação celular através da microscopia 

eletrônica de transmissão.    

O estudo de marcadores fluorescentes permitiu o entendimento e visualização de 

marcações em neolpasias, inclusive com tempo mínimo de incubação de 5 minutos. 

Para isso, foi preciso ter um controle e reprodutibilidade da síntese das nanopartículas 

de semicondutores em meio aquoso. 

Os quantum dots obtidos com metodologias de simples implementação possuem 

alta eficiência e baixo custo, eficazes na marcação e diagnóstico de diversas 

neoplasias. 

Não há necessidade de fixação das células/tecidos, possibilitando o 

monitoramento de eventos celulares a nível molecular, em tempo real.  
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7. Perspectivas 
 
 Através dos resultados obtidos, diversas vias de continuidade para os resultados 

obtidos no presente trabalho. Dentre estas, podemos citar: 

 

 Modificação da superfície das nanopartículas através de outros protocolos de 

marcação de organelas ou sítios celulares específicos; 

  *Investigação a nível molecular das interações entre nanopartículas e diversos 

funcionalizantes, para os quais os primeiros resultados apontam diferentes 

mecanismos de interação com células neoplásicas e células saudáveis; 

 Desenvolvimento de novos protocolos de obtenção de quitosana nanométrica, 

visando a funcionalização das nanopartículas relatadas no presente trabalho. 

Este aspecto justifica-se nas várias possibilidades indicadas pelos resultados 

prévios, que indicam o potencial surgimento de propriedades únicas para 

compósitos de nanopartículas fluorescentes de semicondutores, funcionalizadas 

com quitosana nanométrica;  

 Desenvolvimento de protocolos para monitoramento em tempo real de eventos 

celulares a nível molecular, em sistemas biológicos marcados com 

nanopartículas fluorescentes de semicondutores, incluindo nesses protocolos, 

resolução temporal e espacial dos eventos investigados. 

 

* Os resultados prévios que justificam este item, não foram apresentados na 

versão escrita do presente trabalho. 
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