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RESUMO 

 
 

Objetivo: Realizar um trabalho multidisciplinar a fim de revisar os usos biomédicos de 

sistemas magnéticos, analisar os aspectos sobre a segurança relativa à exposição de 

organismos vivos a campos magnéticos e desenvolver um sistema magnético apropriado 

para administração por via oral. Metodologia: Inicialmente, partículas magnéticas foram 

produzidas pela coprecipitação de sais de ferro no meio alcalino. A etapa seguinte 

consistiu no processo de emulsificação/reticulação interfacial realizado a fim de produzir 

partículas magnéticas revestidas por xilana. Resultados: Constata-se que as partículas 

magnéticas apresentam diversas propriedades tais como mobilidade magnetoforética em 

gradiente de campo magnético, produção de um campo magnético capaz de influenciar a 

região em sua volta e geração de calor em campo magnético alternado. A exposição a 

campos magnéticos implica em diversos mecanismos de interação, mas os efeitos tendem 

a ser mínimos em virtude da baixa susceptibilidade magnética dos tecidos. Quanto ao uso 

de partículas de magnetita por via oral, os dados sobre a caracterização das amostras e 

os resultados do teste de dissolução in vitro em pH gástrico demonstraram a viabilidade do 

método de revestimento apresentado para proteger as partículas de magnetita da 

dissolução gástrica. Conclusões: Devido às suas diferentes propriedades, os sistemas 

magnéticos têm encontrado ampla aplicabilidade em ciências biomédicas, sendo o 

conseqüente aumento da exposição humana a campo considerado relativamente seguro. 

Experimentalmente, foi desenvolvido um sistema magnético promissor para administração 

por via oral, que poderá encontrar aplicabilidade como marcador de motilidade intestinal, 

contraste para ressonância nuclear magnética ou para a vetorização de fármacos. 

Palavras-chave: Xilana, sistemas magnéticos, campo magnético, via oral. 
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magnéticos como marcadores de motilidade intestinal, contraste para ressonância 

nuclear magnética ou para a vetorização de fármacos. 

 
1.1. OBJETIVOS 

  

1.1.1. Objetivo geral 

 

Desenvolver um sistema magnético apropriado para administração por via oral 

com potencial aplicação para diagnóstico e terapêutica. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 
 

Revisar os usos biomédicos de sistemas magnéticos; 

Revisar aspectos sobre a segurança relativa à exposição de organismos vivos 

a campo magnético; 

Desenvolver um sistema microparticulado de magnetita revestido por xilana, 

polímero biodegradável que já vem sendo estudado no Laboratório de Sistemas 

Dispersos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 

Estudar a dissolução de sistemas magnéticos com e sem revestimento 

polimérico de xilana em pH gástrico.  
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6.  APÊNDICE 

 
6.1  Termos referentes a magnetismo 

 
- Campo coercivo: é a intensidade do campo magnético (na direção contrária) 

necessária para reverter a magnetização de um material magnético. 

 - Curva de Magnetização: é uma representação gráfica que indica a relação entre a 

magnetização de um material e o campo magnético aplicado. 

- Diamagnetismo: corresponde ao tipo mais fraco de resposta magnética de um 

sistema, caracterizado por susceptibilidade negativa, que implica no 

desenvolvimento de um momento de dipolo magnético dirigido no sentido contrário 

ao campo externo. 

- Domínios magnéticos: são regiões de dimensões relativamente reduzidas 

constituídas de dipolos magnéticos paralelos, de modo a minimizar a energia 

magnetostática. Eles são separados por limites designados por paredes de domínio. 

- Ferromagnetismo: é um estado de materiais magnéticos caracterizado por uma 

magnetização espontânea do material abaixo de uma certa temperatura crítica. Essa 

alta magnetização nos materiais ferromagnéticos está relacionada ao fato destes 

possuírem momentos de dipolo magnético intrínsecos altamente interagentes que se 

alinham paralelamente entre si. 

- Indução magnética (B): número de linhas magnéticas por unidade de área na 

direção do fluxo. 

- Magnetização: é uma medida de densidade que se refere à quantidade de dipolos 

magnéticos por volume de um material. 
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- Magnetização remanente : é a magnetização que uma amostra apresenta na 

ausência de campo magnético, no momento do retorno a campo zero após a 

aplicação de um campo magnético. 

- Momento dipolo magnético: propriedade de um átomo ou íon que define a sua 

interação com um campo magnético e determina a sua capacidade de se alinhar 

quando submetido a um campo magnético externo. 

- Paramagnetismo: é o fenômeno que ocorre em materiais que possuem momentos 

magnéticos intrínsecos não interagentes entre si. Na ausência de campo magnético 

nestes materiais, a magnetização é nula. A aplicação de um campo externo tende a 

alinhar os dipolos na direção do campo magnético dando ao material uma 

magnetização líquida resultante. 

- Saturação: um material magnético é considerado saturado quando um aumento da 

força de magnetização aplicada não resulta no aumento da indução magnética. 

- Superparamagnetismo: é uma propriedade na qual o material apresenta um 

momento de dipolo magnético apenas na presença de um campo magnético 

externo. Na ausência de campo magnético nestes materiais, a magnetização é nula. 

A aplicação de um campo externo tende a alinhar os dipolos na direção do campo 

magnético dando ao material um dipolo magnético resultante, mais forte do que para 

os materiais paramagnéticos. 

- Susceptibilidade magnética: representa a forma como a magnetização de um 

determinado material varia em resposta ao campo magnético a ele aplicado.  
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6.2  Surgimento da linha de pesquisa envolvendo magnetismo e tecnologia 

farmacêutica 

 

Através de uma matéria no suplemento "Da Vinci" do Diário de Natal em 21 

de dezembro de 2002, sobre uma das pesquisas do Departamento de Física da 

UFRN, tomei conhecimento do projeto do Prof. Dr. Artur da Silva Carriço, que tinha 

como objetivo investigar a fenomenologia magnética de partículas que poderiam ser 

empregadas para carrear princípios ativos para determinados órgãos do corpo 

humano.  

 Percebi que a proposta do projeto era muito promissora e que a introdução de 

conhecimentos na área de tecnologia farmacêutica resultariam em um ganho real. 

Foi então que procurei Prof. Artur Carriço, demonstrando todo meu interesse em 

participar de tal pesquisa.  

 Tratava-se de um plano atraente e ambicioso: transformar um estudo de 

caráter teórico-fenomenológico em um projeto de cunho experimental visando 

desenvolver sistemas terapêuticos magnéticos. Para tanto, a necessidade imediata 

era clara, seria fundamental firmar uma parceria com algum laboratório da 

Faculdade de Farmácia a fim de se obter apoio estrutural e orientação técnica para 

desenvolvimento destes sistemas terapêuticos. Tais atribuições foram aceitas pelo 

Prof. Dr. Eryvaldo Sócrates Tabosa do Egito, coordenador do Laboratório de 

Sistemas Dispersos, que demonstrou bastante entusiasmo com a idéia. 

 Nós iniciamos o projeto e sua execução ao longo destes anos tem dado 

inúmeros bons resultados do ponto de vista de publicações e formação acadêmica 

de estudantes, que assim como eu, tiveram oportunidade de iniciação científica.  
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 Para mim, ter participado do nascimento deste projeto de desenvolvimento de 

sistemas magnéticos terapêuticos foi fascinante. Cabe adicionalmente ressaltar que 

foi a partir dele que eu tive plena convicção do meu desejo de me tornar uma 

pesquisadora a fim de contribuir para geração de conhecimento no meu país.  

 De fato, minha vida acadêmica vem se desenvolvendo atrelada a este projeto. 

A partir dele, eu venho tendo a oportunidade de participar ativamente do processo 

contínuo de aprendizado cientifico, sendo orientada por dois brilhantes 

pesquisadores que muito influenciaram e ainda contribuem para minha formação 

profissional e pessoal.  

 A realização do meu mestrado e doutorado se insere neste processo que 

também incluiu o surgimento de algumas dificuldades, como obtenção de reagentes, 

implementação de metodologias e acesso a equipamentos para caracterização dos 

nossos sistemas. Ao longo do percurso, os obstáculos estão sendo superados e os 

resultados se traduzem na formação acadêmica de estudantes e na geração de 

conhecimento. 
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ABSTRACT 

 

Purpose: This work aimed to develop a suitable magnetic system for administration 

by the oral route. In addition to that, it was intended to review the current uses of 

magnetic systems and the safety related to magnetic field exposure. Methods: 

Coprecipitation and emulsification/crosslinking were carried out in order to synthesize 

magnetite particles and to coat them, respectively. Results: According to literature 

review, it was found that magnetic particles present several properties such as 

magnetophoresis in magnetic field gradient, production of a surrounding magnetic 

field, and heat generation in alternated magnetic field.  When the human organism is 

exposed to magnetic fields, several interaction mechanisms come into play. 

However, biological tissues present low magnetic susceptibility. As a result, the 

effects are not so remarkable. Concerning the development of a magnetic system for 

oral route, uncoated magnetite particles did undergo significant dissolution at gastric 

pH. On the other hand, such process was inhibited in the xylan-coated particles. 

Conclusions: Due to their different properties, magnetic systems have been widely 

used in biosciences. However, the consequent increased human exposure to 

magnetic fields has been considered relatively safe. Concerning the experimental 

work, it was developed a polymer-coated magnetic system. It may be very promising 

for administration by the oral route for therapy and diagnostic applications as 

dissolution at gastric pH hardly took place. 

 

Key words: Xylan, magnetic systems, magnetic field, oral route.  
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