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RESUMO 

 

Nanopartículas de prata, NPsAg têm sido utilizadas no combate à resistência bacteriana. 

A abordagem de se associar um fármaco ao agente estabilizador é completamente nova. 

É uma tônica na área de nanometeriais a necessidade de se remover o agente 

estabilizador da superfície da partícula porque o mesmo consome sítios ativos para 

outras adsorções. No entanto, no presente trabalho, mostraremos que a presença do 

agente estabilizante é extremamente benéfica, como observado nos resultados 

antimicrobianos. O objetivo deste trabalho foi combinar Hiclato de Doxiciclina, HDOX 

às NPsAg e avaliar o efeito antimicrobiano. A Espectroscopia na região do UV-Vis 

mostrou deslocamento batocrômico na banda de absorção das NPsAg livre para as 

NPsAg-HDOX evidenciando a possível existência de espécie diferente das demais. A 

Espectroscopia de Fluorescência forneceu a informação que o HDOX atuava como um 

supressor da emissão das NPsAg, a partir desses dados determinou-se a relação de 

Stern-Volmer que indicou a presença de HDOX na esfera de ação, ou seja, muito 

próximo da partícula. A Espectroscopia de Fluorescência Resolvida no Tempo mostrou 

que o HDOX não interagiu com a superfície da partícula. A Espectroscopia de 

Infravermelho por Reflectância Atenuada Total, FTIR-ATR mostrou um deslocamento 

da banda de estiramento da carbonila de amida de 1680 cm
-1

 para 1672 cm
-1

, mostrando 

que há uma interação entre o HDOX e as NPsAg estabilizadas pelo PVP. As curvas de 

Espalhamento de Raios-X em baixo ângulo, SAXS mostraram que nas primeiras 3 horas 

após a adição do HDOX às NPsAg não houve desestabilização das mesmas, já a 

Microscopia Eletrônica de Transmissão indicou que após 72 horas as partículas sofriam 

um aumento na distribuição de tamanho. Fornecendo assim, uma base a respeito do 

envelhecimento do combinado. A avaliação do efeito antimicrobiano foi realizada 

utilizando o Método de Difusão. Como inóculo foi utilizada a amostra padrão de 

Escherichia coli. Os resultados indicaram que todos os combinados NPsAg-HDOX 

apresentaram efeito antimicrobiano. Que foi maior do que o HDOX livre (nível de 

confiança 95%). 

  

Palavras chave: Nanopartículas de prata. Hiclato de doxiciclina. Efeito antimicrobiano. 
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ABSTRACT 

 

Silver nanoparticles, AgNPs have been used to combat bacterial resistance. The 

approach for associate the drug to stabilizing agent is completely new. It is focus area 

on nanometerials necessity of removing the particle stabilizing agent because it 

consumes other sites active for adsorption. However, in the present study shows that the 

presence of the stabilizing agent is extremely beneficial as observed in antimicrobial 

results. The goal was to combine Doxycycline hyclate to NPsAg and evaluate the 

antimicrobial effect. The spectroscopy in the UV-Vis region showed bathochromic shift 

in the absorption band of free NPsAg for NPsAg-HDOX indicating the possible 

existence of different species from the others. The Fluorescence Spectroscopy provided 

the information that the HDOX acted as a suppressor of issuing NPsAg, from these data 

we determined the Stern-Volmer relationship that indicated the presence of HDOX in 

the sphere of action, it is very close to the particle. The Spectroscopy in Time Resolved 

Fluorescence HDOX showed that has no interacted with the surface of the particle. The 

Spectroscopy Infrared Attenuated Total Reflectance, FTIR-ATR showed a shift of the 

amide carbonyl stretching band of 1680 cm
-1

 to 1672 cm
-1

, showing that there is an 

interaction between the HDOX and NPsAg stabilized by PVP. The scattering curves in 

small angle x-ray scattering, SAXS showed that within the first 3 hours after addition of 

the HDOX NPsAg. In the other hand, Transmission Electron Microscopy indicated that 

after 72 hours the particles suffer an increase in distribution size. Thus providing a basis 

regarding the aging combined. The assessment of the antimicrobial effect was 

performed using the diffusion method. The inoculum used was standard strains of 

Escherichia coli. The results indicated that all NPsAg-HDOX combined had 

antimicrobial effect which was greater than the free HDOX (95% confidence level). 

 

Keywords: Silver nanoparticles. Doxycycline hyclate. Antimicrobial effect. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Embora a nanotecnologia pareça ser um tema novo, nanomateriais já são usados 

desde os tempos mais remotos. Nanopartículas metálicas já eram utilizadas há 1600 

anos para conferir cor a vidros (FELDHEIM, 2002). Mais recentemente elas 

encontraram aplicação nos campos da catálise, microeletrônica e na ação bactericida 

(WANG et al., 2011), sendo as nanopartículas de prata (NpsAg) as que dominam o 

estudo antimicrobiano (RAI et al., 2009). Há muito já eram conhecidas as propriedades 

bactericidas da prata, porém o advento de antibióticos diminuiu drasticamente seu uso 

para fins antimicrobianos. A habilidade de vários microrganismos de se adaptarem aos 

antibióticos combinada com a administração imprópria dos mesmos permitiu o 

surgimento de patógenos multirresistentes às drogas mais comuns. A combinação de 

antibióticos com nanopartículas de prata pode ser uma estratégia chave para se lidar 

com o problema de bactérias multirresistentes.  

 A combinação de NPsAg com fármacos é conhecida na literatura e baseia-se em 

duas principais metodologias: i)  impregnação de discos contendo fármacos com NPsAg 

coloidais (NAQVI et al., 2013)  e ii) utilização do próprio fármaco como agente redutor 

e/ou estabilizador na obtenção de nanopartículas (RAI et al., 2010).  Um grande 

interesse na combinação de fármaco a nanopartículas é garantir sinergia entre as NPs e o 

antibiótico, entretanto não é garantida quando se utiliza a técnica de impregnação de 

discos. Quando se trata da utilização do fármaco como agente redutor e estabilizante 

não se pode garantir a preservação da atividade do fármaco. Dadas tais limitações, no 

presente trabalho utilizamos um enfoque completamente diferente para a conjugação do 

fármaco com a nanopartículas. Como será apresentado adiante, nos resultados, a 

interação entre a Polivinilpirrolidona e a doxiciclina foi o diferencial para a 

concentração do hiclato de doxiciclina na superfície das NPsAg.   

 É predominante na área de nanomateriais a necessidade da remoção do agente 

estabilizante, visto que o mesmo concorre, ocupando sítios ativos, com outras espécies 

candidatas a adsorção na superfície das NPs. Ainda não há na literatura abordagem da 

atuação benéfica de agentes estabilizantes durante a aplicação na combinação de 

nanopartículas com antibióticos.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 Combinar Hiclato de Doxiciclina às NPsAg, obtidas via rota verde, e avaliar o 

efeito antimicrobiano. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aperfeiçoar a rota de síntese de NPsAg por meio da realização de um 

planejamento fatorial 2²; 

 

 Caracterizar as NPsAg e os combinados NPsAg-HDOX por meio das seguintes 

técnicas: 

 

 Espectroscopia na região do UV-Visível; 

 Espalhamento dinâmico de luz (DLS); 

 Espectroscopia de fluorescência;  

 Espectroscopia de fluorescência resolvida no tempo; 

 Espectroscopia de infravermelho por reflectância atenuada total (FTIR-ATR); 

 Microscopia eletrônica de transmissão (MET); 

 Espalhamento de raios-X em baixo ângulo (SAXS); 

 

 Avaliar o efeito antimicrobiano dos combinados NPsAg-HDOX por meio do 

método de difusão (variação poço) contra Escherichia coli. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 NANOTECNOLOGIA 

 

 Ainda que a nanotecnologia pareça ser um tema novo, nanomateriais já são 

aplicados desde os tempos mais remotos. Um exemplo mais antigo é o cálice de Licurgo 

que foi confeccionado por um vidreiro romano e remonta a lenda do Rei Licurgo que 

viveu no século IV a. C. Esse objeto exibe característica interessante de “alterar” de cor 

dependendo do ângulo em que é visto. Quando visto por reflexão apresenta coloração 

esverdeada e quando visto por transmissão apresenta a coloração avermelhada, isso é 

apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1- Cálice de Licurgo, avermelhado quando visto por transmissão e aspecto esverdeado quando  

    visto por reflexão. 

 

 

 

 

 

Fonte: British museum (2015). 

 

 A composição do vidro que constitui esse cálice em muito se semelhante aos dos 

vidros atuais, o que difere e que promove o efeito descrito acima é atribuído à presença 

de nanopartículas de ouro simultaneamente com nanopartículas de prata (FELDHEIM, 

2002).  

 As nanopartículas metálicas foram utilizadas por cerca de 1000 anos pelos 

vidreiros medievais sem qualquer intenção de obter nanomateriais. Eles apenas as 

incorporavam na matriz vítrea, com a finalidade de produzir vitrais bastante coloridos. 

Exemplo disso é a utilização de nanopartículas de prata que fornecem a coloração 

amarela (vide Figura 2). 
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Figura 2- Vitral medieval colorido com nanopartículas de prata (detalhes em amarelo). 

 

 

 

 

 

Autoria: Metropolitan museum of art (2015). 

 

 O ouro foi o metal de transição a compor a primeira solução coloidal obtida. Isso 

ocorreu em 1856. O cientista Michel Faraday foi o autor dessa síntese. Isso aconteceu 

mesmo antes do termo “nano” ser introduzido na ciência (FARADAY, 1857). 

Entretanto, ainda não se sabia, ao certo, como partículas tão pequenas apresentavam 

coloração tão característica e diferente da do sólido estendido. A Figura 3 apresenta 

diferentes cores de nanopartículas de ouro sintetizadas em nosso laboratório. 

 

Figura 3- Soluções coloidais de ouro exibindo diferentes core 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

Somente após o conhecimento da teoria do espalhamento de luz por partículas, que o 

físico alemão Gustav Mie desenvolveu, que a compreensão sobre a coloração das 

nanopartículas, NPs começou a se tornar possível. Brevemente, sua teoria mostrou que 
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esse espalhamento é mais eficaz em menores comprimentos de onda. Isso auxiliou a 

ciência a entender que o tamanho das NPs determina a cor a ser observada, além de 

permitir que uma forma de calcular o tamanho das NPs por espalhamento fosse 

determinada. 

 Em 1957 o cientista Richard Feynman, que era americano, apresentou uma 

palestra que falava da possibilidade de se manipular moléculas e átomos. Também 

atentou para o fato de que quando se passa para escala tão pequena de tamanho as leis, 

que regem os fenômenos, é uma mistura das quânticas e das clássicas o que contribui 

para que o observado seja diferente do esperado, gerando novas possibilidades (PINER 

et al., 1999). Muitos cientistas consideram essa palestra como o início da 

nanotecnologia. 

 A partir de então diversos grupos de pesquisas passaram a desenvolver projetos 

envolvendo sistemas em escala nano, tais como nanopartículas, sistemas eletrônicos e 

nanoparticulados. Bem como o desenvolvimento de equipamentos que permitissem ver 

e manipular essas partículas, alguns deles foram o microscópio de tunelamento e a 

microscopia de força atômica (BINNING et al., 1982; BINNING et al., 1986). Assim, 

continua sendo possível o estudo de diversas aplicações, algumas delas são indústria de 

embalagens alimentícias (LLORENS et al., 2012), biomedicina (SUBBIAH, et al., 

2010), catálise, microeletrônica, ação bactericida, entre outras (WANG et al., 2011). 

Sendo as nanopartículas de prata as que dominam o estudo antimicrobiano. 

 

3.1 MÉTODOS DE SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS METÁLICAS 

 

 Diversos materiais compõem a ciência dos coloides, entretanto algo que os 

tornam semelhantes é a dimensão de seus constituintes (10 nm – 10 m) que ficam 

dispersos homogeneamente em um meio contínuo (gás, líquido ou sólido). Como 

apresentado no item anterior, partículas constituintes de um sistema coloidal possuem 

tamanho muito próximo ao comprimento de onda,  da luz visível, assim provocam 

espalhamento dessa luz. 

 Há uma variedade de métodos para obtenção de nanopartículas metálicas, e o 

tamanho, estabilidade e propriedades são intimamente dependentes da metodologia 

escolhida. De todos os métodos, aqueles que envolvem sistemas coloidais são os mais 

aplicados visto que permitem uma faixa maior de aplicação (RYCENGA et al., 2011).  
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 Os principais métodos para obtenção de nanopartículas são os físicos, os 

químicos e bioquímicos. Os físicos possuem a vantagem de não utilizar solventes, pois 

em sua maioria são conduzidos via ablação a laser (a retirada de material de uma 

superfície utilizando um feixe de laser). Porém o consumo excessivo de energia, a 

grande área exigida para a acomodação do forno e o longo tempo para que a 

temperatura ótima seja atingida são as principais desvantagens dos métodos físicos 

(TYURNINA et al., 2014). A utilização de microrganismos para a biorredução de íons 

metálicos faz parte dos métodos biológicos. Algumas desvantagens para a utilização 

desse tipo de método são a necessidade de esterilidade do ambiente de trabalho e a 

reprodutibilidade (IRAVANI et al., 2014). Os métodos químicos são os mais 

empregados, visto que não exigem condições tão sofisticadas e possibilitam o scale up 

(XIONG; LU, 2015).  

 Métodos químicos baseiam-se na formação de átomos do metal, que são 

provenientes da redução do metal precursor, a partir da utilização de um agente químico 

redutor em solução. É importante frisar que é necessária a presença de um agente 

químico estabilizante. Assim que são formados, os átomos metálicos passam por 

processo de nucleação e posterior crescimento para só depois resultar em nanopartículas 

(KHEYBARI et al., 2010; NOGUEIRA et al., 2012). A Figura 4 apresenta o processo 

de formação de nanopartículas e a influência da velocidade de nucleação no tamanho da 

partícula.  

 As nanopartículas metálicas possuem alta energia superficial o que promove a 

agregação destas partículas. Assim se faz necessária a estabilização deste sistema, o que 

pode ser realizado de maneira eletrostática ou eletroestérica. As rotas clássicas utilizam 

como agentes redutores os íons citrato, bohidretos e hidrazina (NOGUEIRA et al., 

2012). 
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 Figura 4- Representação esquemática da nucleação e crescimento de nanopartículas na ausência do   

     amadurecimento de Ostwald. Adaptada. 

       

 

 

 

 

Fonte: Soltani (2012). 

  

 E estes por sua vez atuam como agentes estabilizantes evitando o crescimento 

das partículas, ou seja, favorecendo a estabilidade do coloide. Um exemplo de rota 

clássica utilizando o próprio agente redutor como agente estabilizante das partículas é 

apresentado na Figura 5. 

 A estabilização das nanopartículas de prata, NPsAg é comumente realizada por 

meio dos íons borohidreto de sódio, NaBH4 (como mostrado na Figura 5), 

dimetilformamida, DMF, hidrazina entre outros. Mas há trabalhos reportando o uso de 

surfactantes como agente estabilizante. Os mais utilizados são a polivinilpirrolidona, 

PVP, e o polivinilálcool, PVA (KAPOOR, 1998; FELDHEIM; JR., 2002; ACHUN et 

al, 2010; MAVANI; MIHIR, 2013).  O método de síntese de NPsAg influencia 

diretamente no tamanho das partículas. Isso pode ser controlado pelo estudo da 

influência dos parâmetros responsáveis por esse efeito (FARRUKH et al., 2012; 

ZAINAL et al., 2013; CHIN et al., 2014; SHENASHEN et al., 2014) . 
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Figura 5- Esquema mostrando a preparação de nanopartículas de prata (NPsAg) contendo íons borohidre- 

    to adsorvidos, que criam forças repulsivas capazes de estabilizar a solução coloidal. Adaptada. 

 

 

 

 
Fonte: Nogueira (2012). 

     

 A busca por rotas alternativas de síntese de NPsAg vem crescendo com a 

finalidade de atender as diretrizes da Química Verde, visto que os reagentes utilizados 

como redutores apresentam alta reatividade, riscos biológicos e ambientais após seu 

processamento (RHIM et al., 2013). Diversos trabalhos apresentam rotas alternativas, 

tais como a utilização de açúcares, extratos de plantas e glicerol (DARROUDI et al., 

2011; RODRÍGUEZ-LEÓN et al., 2013; IRAVANI et al., 2014). 

 O glicerol é um subproduto da produção do biodiesel. Com as recentes políticas 

de incremento do combustível com parcela maior de biodiesel, poderá ocorrer um 

acúmulo de glicerol, excedendo a demanda exigida pelas indústrias de cosméticos e 

limpeza (VALDEZ et al., 2012). Como consequência, o glicerol hoje tem um custo 

bastante baixo comparado a agentes redutores corriqueiros, e também se mostra bastante 

eficiente na redução de íons prata, Ag
+
, como apresentado por Gasparotto e 

colaboradores (GASPAROTTO et al., 2012), o que faz desse triálcool uma excelente 

alternativa ao agentes redutores convencionais para a síntese de nanopartículas. 

Brevemente, os autores utilizam como agente redutor o glicerol, como agente 

estabilizante o polímero Polivinilpirrolidona, PVP e fonte de íons prata, Ag
+
 o nitrato de 

prata, AgNO3. A reação é processada em meio básico, pH 13.  
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3.2 PROPRIEDADES DE NANOPARTÍCULAS METÁLICAS  

 

 Nanopartículas metálicas são definidas como grupos de átomos metálicos com 

tamanho na faixa de 1-100 nm. A grande área superficial é uma das características de 

nanopartículas metálicas. O grande número de átomos na superfície do cristal faz com 

que as propriedades físico-químicas das nanopartículas sejam governadas por efeitos de 

superfície (RYCENGA et al., 2011). Por outro lado a partículas em escala maior têm 

suas propriedades definidas pelo seu interior (bulk). 

 Para a maioria dos fenômenos que ocorrem na superfície de uma partícula com 

diâmetro menor que 10 nm a leis da física clássica não se aplicam, resultando então em 

diferentes propriedades ópticas, eletrônicas e magnéticas. Os efeitos mecânico-

quânticos emergem quando o comprimento de onda de de Broglie dos elétrons de 

valência é da mesma ordem do tamanho da partícula. Ainda, a forma, tamanho, 

composição, cristalinidade e estrutura das nanopartículas afetam suas propriedades 

físico-químicas, por isso é indispensável que se desenvolvam métodos de produção que 

permitam controlar tais parâmetros (ALTAVILLA; CILIBERTO, 2011). 

 A dimensão da matéria não é o único critério para sua caracterização, e 

observação das propriedades físico-químicas diferenciadas das do “bulk” é necessária. 

Um exemplo disso é a prata que enquanto sólido estendido, de tamanho micro ou 

macroscópico, exibe coloração acinzentada. Por outro lado ela exibe diferentes 

colorações, dependentes do tamanho, em escala nanométrica, como mostrado pela 

Figura 6. 

 

 Figura 6- Nanopartículas de prata (NPsAg) coloidais apresentando coloração diferente de quando sólido 

     estendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Autoria própria (2015). 
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 A coloração diferente é atribuída ao efeito plasmon ressonante. Isso se baseia na 

concentração de átomos na superfície. As nanopartículas metálicas podem apresentar 

uma banda pronunciada na região do UV-Vis que é atribuída a oscilação coletiva dos 

elétrons de condução provocada pela excitação óptica após a interação com o campo 

eletromagnético, como mostrado a Figura 7 para uma partícula esférica, evidenciando o 

deslocamento dos elétrons de condução provenientes das NPs.  

 

Figura 7- Ilustração esquemática do fenômeno de SPR para nanopartículas esféricas Adaptada. 

 

 

 

 

Fonte: Zhang (2008). 

 

 Essas bandas são chamadas de bandas SPR que faz referência ao fenômeno 

denominado Ressonância de Plasmon de Superfície (SPR, do inglês Surface Plasmon 

Ressonance). A quantidade, frequência e a largura das bandas de SPR estão 

intimamente relacionadas com diversos fatores, entre eles estão a densidade eletrônica, 

os efeitos de massa, o formato da partícula, o tamanho e a constante dielétrica do meio 

(RYCENGA et al., 2008; RINGE et al, 2012; XIANG et al, 2014). 

 A simetria é uma característica de partículas esféricas. Esse tipo de partículas 

exibirá apenas uma banda SPR, visto que todos os modos dipolares possíveis são 

degenerados. Conforme a mudança de forma das NPsM, a complexidade do espectro 

aumenta dado aparecimento de outras bandas relativas à oscilação dos elétrons ao longo 

dos eixos das partículas. Com base neste conhecimento, a espectroscopia da região do 

UV-Vis torna-se uma técnica bastante útil para a avaliação preliminar da forma e 

tamanho médio de NPsM.  
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3.4 NANOPARTÍCULAS DE PRATA 

 

 As nanopartículas de prata apresentam coloração amarelada com uma banda 

intensa na faixa de 380-420 nm e outras em comprimentos de onda maiores do espectro 

eletrônico de absorção (KAPOOR et al., 1998).  

 Mock e colaboradores (2002) estudaram a influência da forma e tamanhos na 

banda de SPR de NPsAg, chegaram então a conclusão que haviam respostas diferentes 

para cada parâmetro variado. Por meio da utilização de uma câmera eletrônica de campo 

escuro eles relacionaram as cores das NPsAg e sua forma. As cores apresentadas foram 

verde, vermelha e azul para partículas pentagonais, triangulares e esféricas 

respectivamente. Corroborando com o discutido no item anterior a respeito da influência 

que partículas não esféricas provocam nas bandas de SPR. 

 Outro fator que interfere na coloração das NPsAg é a concentração do agente 

redutor, isto foi observado no estudo realizado por Zielinska e colaboradores (2009) 

discutem que quando se varia a concentração do agente redutor e o tipo de redutor e  

observaram diferentes colorações para as NPsAg coloidais. Um deles foi que quando 

tinha baixa concentração do agente redutor, a coloração era vermelha e na faixa de 

verde para cinza em concentrações maiores do redutor. As soluções eram de 

nanocristais de prata dispersos em micelas reversas e obtidas em diferentes 

concentrações de hidrazina, o agente redutor. 

 

3. 5 NANOPARTÍCULAS DE PRATA E SEU EFEITO ANTIMICROBIANO 

 

  As nanopartículas de prata coloidal possuem um efeito antimicrobiano 

excelente. Diversas nanopartículas metálicas tiveram seu efeito antimicrobiano testado, 

algumas delas foram nanopartículas de ouro (Au), cobre (Cu), titânio (Ti), zinco (Zn), 

prata (Ag). Isso é atribuído à área superficial (DIZAJ et al.., 2014). Na medicina as 

NPsAg fazem parte da maioria dos estudos de aplicação. No tocante ao estudo do efeito 

contra microrganismos, as NPsAg dominam. Já é reportado na literatura que NPsAg são 

capazes de agir como bactericida contra mais de 650 microrganismos patógenos 

(bactérias, vírus e fungos), e o mais importante é que são poucos os relatos sobre 

desenvolvimento de resistência bacteriana. Outro ponto relevante é baixa toxicidade 

para células animais (DASTJERDI; MONTAZER, 2010). 
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 As NPsAg são eficazes tanto para bactérias gram negativas, quanto gram 

positivas. Bactérias são organismos unicelulares procariontes que podem ser 

encontrados em colônias ou isolados. Não possuem núcleo definido e sua reprodução é 

do tipo assexuada, por meio de mitoses sucessivas. O tamanho desses microrganismos 

varia de 0,5 a 1,0 m. Esses microrganismos são classificados como gram positivos e 

gram negativos. A atribuição é realizada baseando-se no método de Gram que consiste 

no tratamento de bactérias com dois corantes, um violeta e outro rosa. Aquelas que 

absorvem ambos são classificadas como gram-positivas, e aquelas que absorvem apenas 

a rosa são ditas gram-negativas. A divergência nos testes é atribuída à composição da 

parede bacteriana. Bactérias gram-positivas possuem uma camada espessa de 

peptídeoglicanos, enquanto as gram-negativas possuem uma camada mais fina envolta 

por uma segunda membrana lipoproteica (DASTJERDI; MONTAZER, 2010; 

TORTORA, et al., 2012), a Figura 8 apresenta um diagrama simplificado do envelope 

celular de bactéria gram positiva e gram negativa. As bactérias mais comuns que 

representam esses grupos são a Staphylococcus aureus e Escherichia coli, 

respectivamente.  

 A Escherichia coli, gram negativa, trata-se de um grupo de bactérias que podem 

ser inofensivas ou maléficas. As que são causadoras de doenças são responsáveis por 

infecção urinária, diarreia e doenças respiratórias e apresentam resistência a certos 

antibióticos (STELZL, 2014). 

 Alguns autores defendem que quando as NPsAg entram em contato com esses 

microrganismos passam a constituir a membrana celular e o interior da células 

microbianas. Isso eles atribuem a possibilidade das NPsAg interagirem com enxofre e 

fósforo. Os primeiros efeitos são provocados no sistema respiratório da célula e na 

permeabilidade. No interior da célula as NPsAg interagem com os mesmo elementos só 

que agora estes compõem o DNA, interferindo no ciclo celular levando a célula a 

apoptose, isto é morte celular programada (FENG et al., 2000). Jung e colaboradores 

(2008) investigaram a influência dos íons de prata na morfologia da célula bacteriana, e 

seus resultados indicaram que esse contato provocou morfologias relacionadas com 

morte celular (vide Figura 9). 

 

 

 

http://www.nature.com/nbt/journal/v32/n3/full/nbt.2848.html?message-global=remove#auth-1
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Figura 8- Diagrama simplificado do envelope celular de bactéria gram-positiva e gram-negativa.        

   Adaptada. 

 

 

 

 

 

Fonte: Tortora (2012). 

 

 Atualmente hospitais enfrentam a resistência bacteriana (FALAKASSA et al., 

2014), e como uma das alternativas para solucionar esse problema é reportado por 

diversos trabalhos a investigação do efeito antimicrobiano de nanopartículas de prata 

combinadas com antibióticos. Essa associação é realizada ora por meio da avaliação da 

atividade antimicrobiana quando em discos, contendo antibióticos, são impregnados 

com as nanopartículas, ora pela redução e estabilização de íons metálicos pelos próprios 

antibióticos. 

 Um exemplo disso foi dado por Rai e colaboradores (2010) que produziram 

nanopartículas de ouro utilizando o Cefaclor, um antibiótico de segunda geração, como 

agentes redutor e estabilizador das nanopartículas. Os diferentes tamanhos de NPsAu 

foram obtidos variando-se a temperatura de reação na faixa de 20-70 ºC. Assim vê-se 

que com o aumento da temperatura não é possível garantir que a atividade do antibiótico 

seja conservada (NAQVI et al., 2013; HARI et al., 2013; FILGUEIRAS et al., 2015). 

Assim, é interessante a união de nanopartículas sintetizadas previamente e a adição 

posterior do antibiótico, com todo o processo sendo realizado em solução. Essa 

investigação pode dar indícios aos mecanismos básicos da ação bactericida e, desse 
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modo, culminar na obtenção de um agente antimicrobiano com propriedades 

melhoradas. 

 

Figura 9-  Diferença na morfologia (observação da parte externa da célula das bactérias). Staphylococcus 

     aureus não tratada (A) e tratada com íons prata (B). Escherichia coli não tratada (C) e tratada   

     com íons prata (D). Adaptada. 

 

 

 

Fonte: Jung (2008). 

 

3.6 COMBINAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS PRATA A FÁRMACOS 

 

 A utilização de íons prata no tratamento de doenças infecciosas é algo bastante 

antigo. Relatos de cerca de 1000 a. C. apontam que recipientes para armazenar água 

eram constituídos de prata. Como utensílios constituídos ou revestidos puramente de 

prata são muito caros iniciou-se a busca por alternativas para a exploração desse efeito 

bacteriano. A partir de então surgiu o interesse pela incorporação de nanopartículas de 

prata a outros materiais visando sistemas de baixo custo (RATYAKSHI; CHAUHAN, 

2009).  

 O advento da penicilina e o desenvolvimento de novos fármacos a utilização de 

soluções coloidais de prata foi bastante diminuída (RAI et al., 2009). Após a utilização 

da penicilina observou-se que alguns microrganismos foram se tornando resistentes. O 
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crescimento da compreensão sobre as propriedades das partículas metálicas em escala 

nanométrica fez surgir diversas propostas, utilizando novamente a prata como agente 

antimicrobiano, com o objetivo de combater a resistência bacteriana. 

 A combinação de NPs com antibióticos é conhecida, entretanto as duas 

metodologias são mais empregadas são: adição de nanopartículas metálicas coloidais a 

discos de antibióticos e a utilização do fármaco como agente estabilizador e/ou redutor 

na síntese desses tipos de partícula (KORA; RASTOGI, 2013; HARI et al., 2013). 

Naqvi e colaboradores (2013) utilizaram esta técnica impregnando discos de 

Vancomicina, Ciprofloxacina, Gentamicina, Trimetoprim e Imipenem padrão com 

nanopartículas de prata e avaliaram o efeito antimicrobiano pelo método de difusão de 

discos e verificaram que a atividade antibacteriana de Imipenem, Gentamicina, 

Vancomicina e Ciprofloxacina foi aumentada quando impregnados com NPsAg, porém 

não havia como garantir que existisse interação das NPsAg com o fármaco. Já Perry e 

colaboradores (2010) optaram por utilizar o próprio antibiótico como agente 

estabilizador. Eles utilizaram o Cefaclor, composto de segunda geração de antibióticos 

da classe de -lactamas, como agente redutor de íons de ouro, Au
+3

 em diferentes 

temperaturas (20 ºC -70 ºC) e avaliou-se o efeito antimicrobiano por meio da técnica de 

diluição seriada em microplacas. Eles observaram que a atividade bactericida do 

Cefaclor-AuNPs foi maior que o Cefaclor e AuNPs sozinhos, foi atribuído que a 

redução dos íons de ouro é realizada pelos grupos aminas e que o anel b-lactama, que é 

responsável pela atividade, é preservado. Neste caso a atividade do fármaco foi 

garantida, entretanto isso não é aplicável a todos os fármacos, já que ora os grupos 

ativos da molécula podem ser sensíveis a temperatura, ora são responsáveis por mediar 

a redução dos íons metálicos.  

 

3.7 HICLATO DE DOXICICLINA 

 

 O Hiclato de Doxiciclina, HDOX pertence ao grupo de fármaco denominado 

tetraciclinas. A estrutura básica das tetraciclinas é um esqueleto formado por quatro 

anéis condensados que é apresentado na Figura 10.  
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 Figura 10- Fórmula estrutural genérica da classe das Tetraciclinas. 
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Fonte: Autoria própria (2015). 

 

 O mecanismo de ação das tetraciclinas é reportado na literatura como a 

interferência (inibição) na síntese de protéinas causada pela ligação do ribossoma 30S 

das bactérias. A partir de diversas pesquisas verificou-se que essa classe atuava de 

maneira eficaz contra patógenos e bactérias tanto gram positivas, quanto gram 

negativas.  As tetraciclinas também são conhecidas por sua ação “profilática”, ou seja, 

sua capacidade de “proteger” contra várias doenças, entre elas encontra-se a malária. 

Além dos compostos pertencentes à classe das tetraciclinas possuírem uma faixa 

bastante ampla de atuação bactericida, a sua obtenção é de custo e toxicidade baixos, 

além de sua administração ser em grande parte dos casos por via oral (OKA et al., 2000; 

CHOPRA et al., 2001; GRIFFIN et al., 2010). A Tabela 1 apresenta alguns dos 

representantes da classe de tetraciclinas de acordo com a substituição dos radicais 

presentes na estrutura genérica exibida na Figura 11.   

 

Tabela 1- Principais representantes da classe das tetraciclinas. Adaptada. 

 

Fonte: Oka (2000). 
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  A facilidade do processo e o custo para a obtenção das tetraciclinas tornou seu 

uso algo corriqueiro e sem discriminação (SHLAES, 2006). Com isso surge a 

possibilidade da resistência bacteriana. Alguns trabalhos reportam resistência bacteriana 

a tetraciclinas (WARBURTON et al., 2007; VALENTÍN et al., 2009). A doxiciclina é 

um dos compostos tetraciclínicos mais comumente utilizados. A estrutura química da 

doxiciclina pode ser observada na Figura 11. Mesmo com a resistência bacteriana a 

doxiciclina continua sendo utilizada na área médica para o tratamento de infecções, mas 

a sua aplicação não se dá apenas na saúde humana. Na indústria agropecuária é utilizada 

para a o tratamento de infecções bacterianas das mais diversas tendo em vista seu amplo 

espectro de ação bactericida.  

 

Figura 11-  Fórmula estrutural da doxiciclina. 
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Fonte: Autoria própria (2015). 

 

É essencial o estudo de novas propostas para suplantar a questão da resitência 

bacteriana. Como reportando no item 3.4, a combinação de nanopartículas de prata à 

fármacos trata-se de um processo barato e também promissor, visto que as NPsAg quase 

não apresentam caso de resistência.   

 

3.8 CARACTERIZAÇÃO DAS NPsAg E DA COMBINAÇÃO NPsAg-HDOX 

 

3.8.1 Espectroscopia na Região do UV-Visível (Uv-Vis) 

 

A espectroscopia de UV-Vis baseia-se na absorção de radiação, por uma amostra, na 

região UV-Vis (190-1100 nm). Certos compostos têm a capacidade de absorver 
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radiação nessa faixa do espectro eletromagnético, passando para um estado excitado. 

Como resposta a técnica fornece o quanto de luz é absorvido pela amostra, por meio da 

medida da luz transmitida (PAVIA et al., 2012). 

 

3.8.2 Espectroscopia de Fluorescência de Raios-X 

 

 A técnica de espectroscopia de fluorescência de raios-X é baseada na medida das 

intensidades dos raios-X característicos emitidos pelos elementos presentes na amostra, 

excitado por meio de tubos de raios-X.  

 Átomos, íons e moléculas absorvem energia e a utilizam para que seus elétrons 

passem para um estado excitado, entretanto quando esses elétrons retornam ao estado 

fundamental é necessário dissipar essa energia. Essa liberação pode ser realizada de 

maneira radiativa e não radiativa. Logo, pode-se concluir que o comprimento de onda 

de emissão será sempre maior do que o comprimento de onda do feixe incidente. Como 

resposta a técnica de fluorescência de raios-x fornece a quantidade de luz emitida pela 

amostra. 

 Quando um composto é excitado utilizando essa técnica, e é observada uma 

emissão, esse composto é chamado de emissor ou fluoróforo. Quando ao emissor é 

adicionado outro composto que atua suprimindo a sua emissão dá-se o nome de 

supressor, e o fenômeno é chamado de supressão de fluorescência (LAKOWICZ, 2006). 

3.8.2.1 Relação de Stern-Volmer 

 Quando o mecanismo de supressão é principalmente regido pela colisão do 

supressor com o emissor ele atende a relação denominada de Stern-Volmer. 

                                                                                             (1.1) 

 

onde I0 é a intensidade de fluorescência do fluoróforo na ausência do supressor, I trata-

se da intensidade de fluorescência na presença do supressor, [Q] é a concentração do 

supressor, KSV é a constante de Stern-Volmer que é dada por: 

 

                                                                                                       (1.2) 
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onde 0 é o tempo de vida de fluorescência do fluoróforo na ausência do supressor e kq  

é uma constante específica que descreve a supressão por colisão bimolecular.  

 Essa equação é válida desde que o fenômeno de supressão experimental resulte 

em uma relação linear. Quando há um desvio da linearidade é indício de que o 

mecanismo de supressão não é exclusivamente de colisão. Outros fenômenos que 

podem estar envolvidos são a formação de complexo ou ao efeito estático da esfera de 

ação (LAKOWICZ, 2006; GEDDES, 2001). 

 

3.8.3 Espectroscopia de Fluorescência resolvida no tempo 

 

 A Fluorescência resolvida no tempo fundamenta-se no fato de que as moléculas 

permanecem no estado excitado por um tempo, e esse tempo é chamado de tempo de 

vida de fluorescência que varia entre nano a picossegundos. Entretanto, sabe-se que o 

decaimento da excitação pode sofrer influência dos efeitos radiativos e não radiativos 

(ALBANI, 2007). Por fim, o que é medido é o tempo de vida envolvendo todos os 

processos de relaxação. 

 

3.8.4 Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS) 

 

 A determinação do raio hidrodinâmico por espalhamento dinâmico de luz 

baseia-se na medida da mudança da frequência Doppler com o movimento browniano 

das partículas. Brevemente, a resposta observada é que partículas com raios 

hidrodinâmicos maiores se movimentarão mais lentamente que os raios menores, 

resultando em diferentes frequências Doppler (XU et al., 2014). 

 

3.8.5  Espectroscopia de Infravermelho por Reflectância Atenuada Total         

 (FTIR-ATR) 

 

 Os equipamentos de espectroscopia de infravermelho mede a quantidade de luz 

transmitida ou refletida pela amostra, não a absorção. Nos equipamentos clássicos a 

medida dá-se por meio da passagem de um feixe pela amostra. Algumas amostras 

precisam de uma preparação com a finalidade de obter espectros mais resolvidos. Para 

isso, o suporte sólido de KBr é largamente utilizado. A técnica de reflectância total 

atenuada (ART) visto que a medida é realizada utilizando um cristal que possui índice de 
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refração maior do que o da amostra e baixa absorção no infravermelho. A Figura 12 

apresenta um esquema do princípio da técnica de ATR (MCDONALD, 1986). 

 

Figura 12- Esquema do fundamento da técnica de Espectroscopia de infravermelho por reflectância   

      atenuada total (FTIR-ATR). Adaptada. 

 

 

 
Fonte: Perkinelmer (2005). 

 

3.8.6 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

 Essa técnica baseia-se na passagem de feixe de elétrons através da amostra que 

resulta em diversos tipos de espalhamento. Essas divergências estão intimamente 

relacionadas com as características do material. A resposta obtida é uma imagem 

chamada de micrografia que apresenta regiões claras, formadas por elétrons pouco 

desviados; e escuras que são formadas por elétrons refratados (MANNHEIMER et al., 

2002).   

 

3.8.7 Espalhamento de Raios-X a Baixo Ângulo (SAXS) 

 

 O SAXS fundamenta-se na observação da intensidade de dispersão 

(espalhamento elástico) de um feixe de raios-X após tocar uma amostra, sendo essa 

intensidade dependente do ângulo de incidência. Mede-se a variação da densidade 

eletrônica do material analisado. A relação abaixo (Equação 1.3) apresenta a medida 

realizada no SAXS: 
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                                                                                                 (1.3)  

 

Onde q é o vetor de espalhamento, θ é a metade do ângulo em que a radiação é 

espalhada e λ é o comprimento de onda da radiação incidente.  

 A resposta é apresentada por meio de curvas que apresentam o perfil do 

espalhamento, fornecendo informações sobre o tamanho, forma e grau de agregação das 

partículas (LIPFERT e DONIACH, 2007). Essa técnica é exata, não destrutiva e requer 

pouca amostra, e é comumente aplicada à análise de colóides, metais, cimentos, na 

indústria farmacêutica, óleos, polímeros plásticos e proteínas (GILBERT; BLAZEK, 

2001).   
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4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

4.1 SÍNTESE DAS NANOPARTÍCULAS DE PRATA 

 

 Foram preparadas, previamente, soluções estoque de glicerol (Sigma-

Aldrich) na concentração de 1,0 mol l
-1 

em hidróxido de sódio (Vetec - Química Fina) 

também 1,0 mol l
-1

; nitrato de prata (Sigma-Aldrich), AgNO3 50 mmol l
-1

 e PVP 

(Sigma-Aldrich) 166 g l
-1

. Água ultrapura foi utilizada como solvente dessas soluções, 

bem como para a realização dos ensaios provenientes do planejamento experimental. 

As sínteses foram realizadas pelo método descrito por Garcia e colaboradores 

(GARCIA, 2012). Elas consistem na mistura de uma solução de glicerol em NaOH com 

outra AgNO3 e PVP, como apresentado na Fig. 13. Como discutido nos Resultados e 

Discussão, o glicerol funciona como redutor quando em meio alcalino.  O volume final 

da solução de nanopartículas de prata foi sempre 10 ml obtido pela mistura de 5,0 ml de 

cada uma das soluções supracitadas. Logo após a síntese o pH das soluções foram  

ajustados para 7,0 pela adição de HCl e com o auxílio de um pHmetro (mPa210 

Tecnopon). 

 

Figura 13- Esquema utilizado para obtenção de nanopartículas de prata estabilizadas por PVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

Para avaliar a influência de alguns parâmetros de síntese nas características das 

nanopartículas, foi utilizado um modelo de planejamento fatorial completo 2². Os 

fatores escolhidos foram as concentrações de Ag
+
 e PVP. Esses fatores foram estudados 
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em níveis expressos em unidades codificadas como -1 (mínimo) e +1 (máximo), e a 

resposta foi o tamanho das partículas em três graus de liberdade. A Tabela 2 apresenta 

os valores dos níveis codificados, valores reais e o tamanho para cada ensaio. O 

planejamento foi simulado com auxílio do programa estatístico MODDE
®

 

(UMETRICS, 2006). 

 

Tabela 2- Tabela com os níveis codificados, valores reais e resposta para todos os ensaios que compõe o   

    planejamento experimental. 

 

 

Ensaios 

Níveis codificados        Valores reais                

x1 x2 
Ag

+  

(mmol l
-1

) 

PVP  

(g l
-1

) 

1 +1 -1 1,0 0,50 

2 +1 +1 1,0 5,0 

3 +1 +1 1,0 5,0 

4 -1 +1 0,010 5,0 

5 +1 -1 1,0 0,50 

6 -1 +1 0,010 5,0 

7 -1 -1 0,010 0,50 

8 -1 -1 0,010 5,0 

9 +1 -1 1,0 0,50 

10 +1 +1 1,0 5,0 

11 +1 +1 1,0 5,0 

12 -1 +1 0,010 5,0 

13 +1 -1 1,0 0,50 

14 -1 +1 0,010 5,0  

15 -1 -1 0,010 0,50 

16 -1 -1 0,010 0,50 

Fonte: Autoria própria, 2015. 

 

4.2 PREPARO DOS CONJUGADOS DE NANOPARTÍCULAS DE PRATA COM 

      DOXICICLINA 

 

 Nesta etapa foi utilizada uma solução aquosa de hiclato de doxiciclina (Sigma-

Aldrich) a 10 mmol l
-1

 como solução estoque. Diferentes volumes desta solução foram 

adicionados às de nanopartículas de prata para se obter as concentrações desejadas de 

doxiciclina. As condições específicas serão apresentadas de acordo com cada técnica de 

caracterização e nos ensaios antimicrobianos. 
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4.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

4.3.1 Espectroscopia na região do UV-Visível  

 

 Os espectros UV-Vis foram adquiridos no espectrofotômetro Evolution 60S da 

Thermo Scientific, na região de 200 a 500 nm, em cubeta de quartzo com 1,0 cm de 

caminho ótico. As soluções de NPsAg resultantes dos ensaios que continham o nível 

máximo do fator Ag
+
 foram diluídas para adequação à escala máxima do 

espectrofotômetro. Os espectros da HDOX foram obtidos a partir da solução aquosa a 

0,02 mmol l
-1

. Os espectros dos conjugados de NPsAg com HDOX resultaram da adição 

de HDOX, com concentração final de 0,02 mmol l
-1

,  às NPsAg. Todos tiveram como 

referência água ultrapura. 

 

4.3.2 Espectroscopia de Fluorescência de Raios-X e de Fluorescência resolvida no 

         tempo 

 Os espectros de emissão foram obtidos com o auxílio do espectrofotômetro de 

fluorescência RF-5301 PC da Shimadzu, com a finalidade de investigar a interação das 

NPsAg com o HDOX. Para isso foram adicionados 3,0 ml das NPsAg (0,068 mmol l
-1

) 

à uma cubeta de quartzo (quatro faces polidas e  com caminho óptico de 1,0 cm), e 

posteriormente foram adicionados volumes fixos do HDOX que compreenderam a faixa 

de 16 mol l
-1

  a 144 mol l
-1 

até que a emissão em 470 nm fosse praticamente 

suprimida. O comprimento de onda de excitação foi 350 nm, o intervalo de varredura 

foi de 220 nm a 900 nm, e a abertura das fendas de excitação e emissão foi de 5,0 nm.  

 Os tempos de vida de fluorescência foram adquiridos com o auxílio do 

espectrômetro de fluorescência FLS980 da Edinburgh Instruments. Para ambas as 

medidas as amostras foram colocadas em uma cubeta de quartzo (caminho óptico 1,0 

cm). A temperatura foi 25 ºC. As amostras de NPsAg e do combinado NPsAg-HDOX 

foram diluídas até absorbância de 0,04 e excitadas em 360 nm.   

 

4.3.3 Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS) 

 

 As medidas de raio hidrodinâmico foram realizadas no analisador de partículas 

ZetaPlus 90Plus (Brookhaven Instruments Corporation,USA). As amostras utilizadas 
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foram analisadas após o ajuste do meio para neutro. Os ensaios foram realizadas em dez 

repetições com varreduras de 30 segundos cada, a 25 ºC. O solvente utilizado foi a água. 

 

4.3.4 Espectroscopia de infravermelho por reflectância atenuada total  

         (FTIR-ATR) 

 

 A análise por espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier por 

reflectância atenuada total (FTIR-ATR) foi realizada em um instrumento Vertex 70 

Bruker com resolução de 4,0 cm
-1

 na faixa situada entre 400 a 4000 cm
-1

. Foram 

adquiridos espectros das NPsAg, PVP, NpsAg + HDOX e PVP + HDOX. Brevemente, 

fixou-se a concentração do HDOX em 0,25 mol l
-1

 e foram adicionadas alíquotas de 

NPsAg dos pontos Ag(+)PVP(-) e Ag(+)PVP(+) ambos com concentração de 0,10 

mmol l
-1

, 
 
relativas aos íons Ag

+
; e PVP com concentração 8,3 g. l

-1
. 

 

4.3.5 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET)  

 

 Para a análise por Microscopia Eletrônica de Transmissão, as soluções de 

NPsAg e de seus respectivos conjugados foram gotejadas sobre grades de cobre 

recobertas com um filme de carbono. Após evaporação do solvente, as imagens foram 

adquiridas com um microscópio JEOL 2100F operando em 200 kV. 

 

4.3.6 Espalhamento de Raios-X a Baixo Ângulo (SAXS) 

 

 As medidas de espalhamento de raios-x a baixos ângulos foram realizadas no 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, LNLS, Campinas. Os experimentos foram 

feitos a 25°C selecionando o comprimento de onda dos fótons  = 0,161. As amostras 

de NPsAg e o combinado NPsAg-HDOX foram injetadas com auxílio de seringa em um 

porta amostra com janela de mica. O tempo de aquisição foi de 30 segundos para cada 

medida. Também foram realizadas medidas utilizando a água e a mica como branco. 
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4.4 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

 

4.4.1 Bactérias Utilizadas e Preparo do Inóculo 

 

 Para a atividade antimicrobiana foi utilizada a cepa padrão de Escherichia coli 

INCQS 00171 (Fundação Osvaldo Cruz – RJ).  As bactérias foram mantidas a  -20 °C 

antes do uso em solução de glicerol a 10% e leite desnatado. O leite desnatado foi 

diluído em água e auto clavado a 120 °C por 10 min. Para ativação das bactérias, 50 μl 

da amostra congelada foi transferida para 2 ml de caldo de infusão de cérebro e coração 

(Brain Heart Infusion Broth, HiMedia
®
, Mumbai, Índia) e incubou-se em estufa a 35 °C 

por 24 horas. As bactérias ativadas foram semeadas em meio ágar Mueller-Hinton 

(Mueller-Hinton Agar, Hi-Media
®

) e incubadas a 35°C por 24 horas.  Depois, retiraram-

se colônias isoladas da superfície da placa com o auxílio de uma alça bacteriológica e 

homogeneizou em solução salina estéril a 0,9 % em quantidade suficiente para que a 

turbidez dessa solução fosse ajustada à turvação da solução padrão de MaCFarland a 

0,5, resultando em aproximadamente 1x10
8
 UFC/ml. 

O ajuste foi realizado qualitativamente através da percepção visual com o auxílio 

de um cartão com linhas horizontais, comparando-se a turbidez da amostra com a da 

solução padrão (CLSI, 2012a). 

 

Figura 14- Esquema da ativação das bactérias e padronização do inóculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Neto (2013). 
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4.4.2 Técnica de difusão (variação poço) 

 

 Para esta fase cotonetes de algodão estéreis foram encharcados com suspensões 

(preparo descrito no item anterior), e sua ponta esfregada suavemente em movimento 

horizontal da esquerda para direita de maneira que toda superfície do meio de cultura 

ágar Mueller-Hinton fosse semeado uniformemente. Posteriormente, foram criados 

poços de aproximadamente 6 mm com o auxílio de um cilindro de aço (esterilizado a 

cada uso). Logo após, um disco com 30 μg de tetraciclina foi utilizado como controle 

positivo do meio e 80 μl dos combinados NPsAg + HDOX e do controle positivo do 

sistema em estudo (solução de 30 g/ml de HDOX) foram adicionados nos poços. 

 

Figura 15- Etapas para a realização do efeito antimicrobiano das NPsAg combinadas com HDOX. 

 

 

 
Fonte: Neto (2013). 

 

Os testes foram realizados em triplicata para cada amostra candidata a 

antimicrobiano (NPsAg e dos combinados NPsAg-HDOX). Foram utilizadas duas 

placas de 15 cm, cada uma contendo 6 poços, e os resultados foram expressos na forma 

de média dos halos de inibição, em milímetros, seguida do desvio-padrão. A medição 

dos halos de inibição foi feita a partir do diâmetro da circunferência formada, na qual 

não houve crescimento bacteriano. Nesta medida foi incluída a área ocupada pelo poço.  
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poço.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 NANOPARTÍCULAS DE PRATA OBTIDAS VIA SÍNTESE AMBIENTAL- 

      MENTE CORRETA  

 

 Como citado em tópicos anteriores, a rota de síntese escolhida foi a proposta por 

Gasparotto e colaboradores (2012) que utiliza o glicerol em meio básico como agente 

redutor e o PVP como agente estabilizante. Os autores utilizaram essa metodologia para 

a redução de íons Au
3+

, no entanto no presente estudo foram utilizados íons prata como 

precursores. Não foram utilizadas espécies catalisadoras, visto que o próprio pH do 

meio contribui para que a reação se processe favorecendo a desprotonação do glicerol 

de modo a gerar o respectivo alcóxido, que segundo os autores é a espécie responsável 

pela redução. Gomes e colaboradores (2015) mostraram que diversos subprodutos de 

oxidação do glicerol são gerados quando o metal percursor é a ouro, e quando a prata é 

o precursor o subproduto majoritário é o ácido oxálico. Um mecanismo generalístico da 

redução dos íons prata pelo íon alcóxido proveniente do glicerol é apresentado na 

Figura 16, mostrando que cada oxigênio desprotonado é capaz de reduzir, por meio de 

uma cisão homolítica, dois íons prata.  

 

Figura 16- Mecanismo generalístico da redução de íons prata por glicerol em meio básico. 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

 

Logo após a redução dos primeiros átomos de prata dá-se o processo de 

nucleação e crescimento das partículas. Shenashen e colaborares (2014) relataram que o 

tamanho das partículas é diretamente ligado ao controle dos parâmetros de síntese. Com 
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base nesse relato, optou-se pela investigação da influência dos parâmetros Ag
+
 e PVP 

nos tamanhos das nanopartículas de prata. Tal averiguação se deu por meio de um 

planejamento fatorial completo 2² com três réplicas dentro da região limitada pelos 

níveis de dois fatores (concentrações de íons prata e PVP) escolhidos anteriormente. Os 

níveis para esses fatores foram escolhidos a partir da análise das condições utilizadas 

pelos autores da rota de síntese que é seguida neste trabalho. A Figura 17 apresenta 

valores de tamanhos das NPsAg em função dos níveis das variáveis estudadas. Os 

tamanhos foram determinados por espalhamento de luz dinâmico, DLS, por isso é 

coerente que atentemos para o fato de que essa técnica superestima o tamanho das 

nanopartículas, uma vez que mede o raio hidrodinâmico, o que leva em conta a camada 

de PVP adsorvida na superfície da partícula. Como o agente estabilizante é comum a 

todas as partículas, assumiu-se que a dimensão da camada de PVP adsorvida era 

praticamente a mesma independentemente do tamanho de partícula. A partir dos valores 

de tamanho obteve-se o diagrama apresentado na figura 17. 

 

Figura 17- Diagrama experimental com os tamanhos (em nanômetros) de NPsAg e a codificação das   

      variáveis do planejamento 2². O ponto central é a média de todas as respostas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Autoria própria (2015). 
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 A partir do diagrama experimental acima, que ilustra as respostas em função dos 

níveis iniciais dos fatores x1 (concentração de Ag
+
) e x2 (concentração de PVP), 

incluindo como ponto central a média de todos os tamanhos resultantes dos ensaios, 

pode-se observar que quando é fixado o nível (+1) do fator x2 e se passa do nível (–1) 

para (+1) do fator x1 as NPsAg diminuem significativamente de tamanho. Por outro 

lado, quando é fixado o nível (+1) do fator x1 e se passa do nível (-1) para (+1) do fator 

x2, a redução do tamanho é menos expressiva. Isso evidencia que o efeito de interação 

x1x2 é quase nula, uma vez que o efeito do fator x1 praticamente independe do fator x2 e 

vice-versa. Assim inferimos que os menores tamanhos de NPsAg advêm quando o fator  

x1  está em seu nível máximo. Além disso, o planejamento indica que o uso dos níveis 

mais baixos dos fatores resulta nos maiores tamanhos de NPsAg. A seguir a Tabela 3 

apresenta valores para os efeitos da interação entre as variáveis. 

 

Tabela 3- Efeitos principais e da interação dos fatores x1 (Ag
+
) e x2 (PVP) planejamento fatorial 2² da   

    síntese verde.  

Termos Efeitos 

x1 -46,94% 

x2 -13,02% 

x1 e x2 -0,06% 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

 Observa-se na Tabela 3 que todos os efeitos dos fatores e da interação entre eles 

são significativos, ao nível de confiança de 95%. O valor negativo em todos os efeitos 

indica que os experimentos utilizando os níveis mais altos dos fatores levaram a 

menores valores da resposta, ou seja, tamanhos de NPsAg.  

 Conforme apresentado na Figura 4 (vide revisão bibliográfica), o tamanho das 

partículas, na ausência de envelhecimento de Ostwald, é determinado pela velocidade 

da nucleação. A cinética de nucleação está intimamente ligada à velocidade de redução. 

Como neste caso utilizamos como percursor a prata, e esse percursor apresenta 

propriedade de auto catalisar suas reações de redução (ESUMI et al., 2000), é correto 

deduzir que quanto maior a sua concentração inicial menores partículas são obtidas. Isso 

é sustentado pelo efeito de cerca de 50% do fator concentração de íons Ag
+
 na obtenção 

de NPsAg de menores tamanhos, e consequentemente no descrito no diagrama 

experimental. O agente estabilizante utilizado neste trabalho atua dispersando as 
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partículas por ação estérica, de modo que a porção liofílica interage com as moléculas 

do solvente aumentando a energia livre do sistema. Isso leva a formação de uma 

barreira energética que impede a aproximação das nanopartículas uma das outras. Assim 

o PVP atua na inibição do crescimento exagerado e da agregação após a formação das 

nanopartículas.  

          Dando continuidade à investigação da influência dos parâmetros de síntese, 

obtiveram-se os perfis espectroscópicos das soluções de NPsAg. A Figura 18 apresenta 

fotografias digitais das amostras representantes de cada ponto do diagrama resultante do 

planejamento experimental.  

 

Figura 18- Fotografias digitais das amostras representantes de cada ponto do diagrama resultante do   

      planejamento experimental. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

Como podemos observar na figura acima, a variação dos fatores também 

corresponde a colorações diferentes das soluções coloidais. De maneira geral, 

nanopartículas metálicas possuem propriedades ópticas bastante diferentes das dos seus 

correspondentes na forma “bulk”. 

 A determinação das propriedades ópticas das nanopartículas é baseada na teoria 

de Mie para esferas homogêneas como apresentada nas equações 5.1, 5.2 e 5.3 que 

seguem: 

                   

                         (5.1) 

 

Ag+(-)PVP(-) Ag+(-)PVP(+) Ag+(+)PVP(-) Ag+(+)PVP(+) 
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                      (5.2) 

                                  

                                    

                                             (5.3) 

 

que levam em consideração o comprimento de onda ressonante (máximo), a eficiência de 

absorção (QAbs) e a eficiência de espalhamento (QEsp). A eficiência de extinção total 

(QExt) para uma esfera homogênea e isotrópica mergulhada em um meio com as mesmas 

características, irradiada por uma onda eletromagnética plana é fornecida pela relação 

apresentada na Equação 5.2. O termo n é o índice de refração da esfera. O parâmetro de 

tamanho é dado por x = 2 nm R / , onde representa o comprimento de onda da luz 

incidente, nm o índice de refração do meio no qual a partícula está imersa, an e bn são os 

coeficientes de espalhamento (dependentes das funções de Riccati-Bessel), o R é o raio 

da partícula (JAIN et al., 2006).  

 Brevemente, quando uma partícula esférica é submetida a um campo elétrico, a 

luz espalhada se trata da união dos chamados modos normais eletromagnéticos. O 

padrão de espalhamento da radiação é graduada por an e bn, que são dependentes do 

tamanho da partícula, do índice de refração do meio e da partícula e do comprimento de 

onda da luz incidente. Assim, como a variação do tamanho da partícula o padrão de 

espalhamento e de absorção também variará. Aproximando R<<  temos que QEsp se 

torna desprezível na equação 5.2 a medida que a partícula vai diminuindo de tamanho. 

Com base nessas considerações, podemos afirmar que para nanopartículas bastante 

pequenas, a absorção está predominantemente relacionada com a extinção. Algo 

interessante é que com a variação do tamanho da partícula teremos a variação na 

absorção, ou seja, o comprimento de onda de absorção  máx será deslocado ao longo do 

espectro.  

 Esse comportamento está relacionado com a criação, por parte da luz incidente, 

de oscilações dos elétrons de condução do metal presente na superfície das partículas e a 

radiação eletromagnética é absorvida. Tal fenômeno é denominado Ressonância de 

Plasmon de Superfície, SPR (ver Figura 7) e é exibido na região visível do espectro 

eletromagnético. Ressaltando que não são todas as nanopartículas que apresentam esse 

fenômeno, é necessário haver elétrons de condução na superfície das mesmas, como é o 

caso das nanopartículas de prata. A coloração característica da solução coloidal de 
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partículas metálicas é atribuída à frequência de oscilação dos plamons de superfície. 

Essa frequência é característica de cada material. No caso das NPsAg esféricas, o 

comprimento de onda de absorção característico ( máx) é  400 nm por isso observamos a 

coloração amarela (SOLOMON et al., 2007). Essa propriedade também está relacionada 

com a força de restauração apresentada pelas NPsAg que objetiva amenizar o efeito da 

SPR, resultando em um comprimento de onda ressonante único, e os demais são 

espalhados (LIZ-MARZÁN, 2004; RAO et al., 2002). De acordo com os resultados do 

planejamento experimental, à medida que o tamanho das NPsAg diminui, a cor da 

solução passa de amarelo escuro para amarelo, como visto na Figura 18. Isso se dá, pois 

com o aumento da área superficial há o aumento da densidade de elétrons, ou seja, com 

a diminuição do tamanho da partícula aumentará a frequência de ressonância dos 

plasmons e consequentemente reduzirá o comprimento de onda da banda de SPR 

observada. Para os pontos obtidos no nível mínimo de Ag
+
 não é possível enxergar 

coloração devido às partículas estarem muito diluídas, mas a espectroscopia na região 

do UV-Visível pode confirmar a obtenção das partículas. 

 As Figuras 19 e 20 apresentam os dados espectroscópicos dos pontos resultantes 

dos ensaios do planejamento realizado neste trabalho.  

 

Figura 19- Espectro de absorção com as amostras obtidas dos ensaios com o nível máximo de Ag
+
 e   

      variando o fator PVP. 

 

 

 

          Fonte: Autoria própria (2015). 
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A Figura 19 mostra que baixas concentrações de PVP levam a um deslocamento 

do comprimento de onda máximo de 400 nm para 406 nm, e também a um alargamento 

da banda, o que remete ao aumento do tamanho e dispersão das nanopartículas, 

concordando com o discutido anteriormente.  O mesmo se observa quando para baixas 

concentrações de Ag
+
, como mostrado pela Figura 20. Os valores de absorbância para o 

ponto Ag
+
(-)PVP(+) foram normalizados devido a baixa concentração de NPsAg. Mais 

uma vez é confirmado que o fator Ag
+
 tem o maior efeito para a obtenção de menores 

tamanhos de NPsAg, bem como o PVP tem influência na distribuição de tamanho.   

 

Figura 20- Espectro de absorção com as amostras obtidas dos ensaios com o nível máximo de PVP e      

      variando o fator Ag
+
. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

 Quando se compara uma partícula de 8 nm para uma de 16 nm, por exemplo, é 

fácil perceber que a partícula maior apresentará uma superfície menor, ou seja, a fração 

de átomos na superfície será menor, e consequentemente menor será a densidade de 

elétrons que exigem menor energia para a criação da oscilação. Assim, a banda será 

deslocada para regiões de maiores comprimentos de onda (ZHANG; NOGUEZ, 2008; 

LIZ-MARZÁN, 2004).   

 Outra informação interessante que podemos obter a partir dos dados 

espectroscópicos é a respeito da morfologia. A partir do discutido sobre as propriedades 

ópticas das NPs metálicas, podemos atentar para que além do tamanho a forma também 
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influencie no perfil espectroscópico apresentado pelas NPs. Como diferentes formas 

apresentarão diferentes faces cada uma delas exibirá uma SPR distinta após contato com 

a radiação incidente. Cada face absorverá em diferentes regiões do espectro. 

Apresentamos anteriormente que a teoria de Mie foi proposta para partículas esféricas, e 

que partículas com essa morfologia absorverá apenas em um determinado comprimento 

de onda. Para esse tipo de forma, as mudanças observadas no espectro são apenas 

atribuídas ao tamanho das NPs. Com base nisso, podemos já concluir que as partículas 

obtidas neste trabalho são esféricas, visto que apenas uma banda de SPR é exibida para 

cada uma das NPsAg provenientes do planejamento. 

 Com o objetivo de confirmar as conclusões anteriores, todas as amostras de 

NPsAg foram analisadas por MET e os resultados podem ser observados na Figura 21. 

A distribuição do tamanho das NPsAg do ensaio Ag
+
(+)PVP(+), apresenta claramente 

um comportamento bimodal, com a primeira e a segunda populações tendo tamanhos 

médios de 2,9 nm ± 1,0 nm e 15,1 nm ± 5,1 nm. Tal perfil de distribuição de tamanho 

resulta da dissolução de pequenas partículas e a redeposição das espécies dissolvidas na 

superfície de partículas maiores, consequentemente gerando duas populações de 

partículas. É importante observar que mais de 70% das nanopartículas estão situadas na 

população centrada em 2,9 nm, como mostrado no histograma. Do planejamento temos 

a informação de que quando fixamos o nível máximo de Ag
+
, por exemplo, e passamos 

do máximo para o nível mínimo de PVP o tamanho médio aumenta e isso é confirmado 

nesta etapa também, como observamos na micrografia das NPsAg do ensaio 

Ag
+
(+)PVP(-) cujo tamanho médio de distribuição é de 4,0 nm (± 1,8 nm). Com o 

aumento do tamanho o comportamento bimodal desaparece. O perfil da distribuição de 

tamanho suavemente alargado como resultado do nível mínimo de PVP corrobora o 

resultado de espectroscopia UV-vis. Das micrografias também temos a informação de 

que o tamanho de NPsAg aumentou substancialmente quando se passou para o nível 

mínimo do fator Ag
+
. Os pontos do ensaio Ag

+
(-)PVP(+) e Ag

+
(-)PVP(-) apresentaram 

tamanhos médios de 24 nm ± 8,0  e 18,0 nm ± 22 nm, respectivamente. No caso do 

último (no nível mínimo de PVP), o desvio padrão foi substancialmente maior do que a 

do anterior devido à baixa concentração de PVP que levou a uma capacidade de 

estabilização pobre. Isto é consistente com os resultados das Fig. 19 e 20, que 

demonstraram queos níveis mínimos de ambos os fatores, Ag
+
 e PVP geraram 

nanopartículas maiores, com distribuições de tamanho mais alargadas.  
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Figura 21- Imagens de MET e distribuição de tamanho das NPsAg resultantes do planejamento expe-   

      rimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

 

5.2 INVESTIGAÇÃO DA CONJUGAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE PRATA, 

      NPsAg COM HICLATO DE DOXICICLINA. 

 

5.2.1 Espectroscopia de fluorescência. 

 

 Inicialmente, a combinação foi monitorada por meio da supressão do sinal de 

fluorescência das NpsAg na presença de diferentes concentrações de HDOX. A Figura 

22 exibe os espectros de emissão de fluorescência das NPsAg relativas a esse estudo. 

 

 

Ag
+
(+)PVP(+) Ag

+
(+)PVP(-) 

Ag
+
(-)PVP(-) Ag

+
(-)PVP(+) 



49 

 

Figura 22- Espectros de emissão das NPsAg do ponto Ag
+
(+)PVP(+) na presença de diferentes concen-   

      trações de HDOX. excitação 350 nm. A linha laranja refere-se ao espectro das NPsAg puras.   

      Faixa de concentração de HDOX : 1,66 mol l
-1

 a 131,58 mol l
-1

. 

 

 

 

                   Fonte: Autoria própria (2015). 

 

É possível observar nitidamente que a menor concentração de HDOX (1,66 

mol l
-1

) já é suficiente para causar uma supressão da fluorescência das NPsAg e que, 

na concentração de 131,58 mol l
-1 

o sinal de fluorescência é praticamente suprimido. 

Da literatura temos a informação de que quando há uma supressão da intensidade de 

emissão de fluorescência é indicativo de que há uma associação entre o fluoróforo e o 

supressor. Para saber se essa interação é do tipo dinâmica ou estática utiliza-se a relação 

de Stern-Volmer que relaciona intensidade de emissão do fluoróforo dividida pela 

intensidade observada após o contato com o supressor (F0/F) em função da concentração 

do supressor. A partir dessa relação é possível obter a constante de associação do 

fluoróforo com o supressor (ALBANI, 2007; LAKOWICZ, 2006). 

 A Figura 23 apresenta um gráfico que relaciona a intensidade de fluorescência 

antes da adição de HDOX (F0) sobre a intensidade da fluorescência (F) após a adição de 

HDOX versus a concentração de HDOX. A relação das intensidades F0/F obtida neste 

estudo se desvia do comportamento clássico de Stern-Volmer (relação linear), o que 

sugere uma interação NPsAg-HDOX diferente (PAN et al., 2007). Um comportamento 

ligeiramente linear é observado apenas para baixas concentrações de HDOX. Regiões 

não lineares são comuns de serem observadas para macromoléculas (LAKOWICZ et al., 
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1973) e nanopartículas (SCAIANO et al., 2006) e são normalmente atribuídos a 

supressão estática (KEIZER et al., 1983). Entretanto, no caso do nosso trabalho, 

podemos atribuir tal comportamento a chamada "esfera de ação" do fluoróforo. Esse 

fenômeno consite na condição em que o supressor está bastante próximo do fluoróforo 

no momento da excitação de modo que suprime instantaneamente o estado excitado 

(CHRIS et al., 2001). Podemos propor tal hipótese, devido à existência de um polímero 

de estabilização, PVP que pode impedir o HDOX de se ligar diretamente (adsorver) a 

superfície metálica das NPsAg.  

 

Figura 23- F0/F para NPsAg em diferentes concentrações de HDOX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

 

 A seguir serão apresentados resultados de espectroscopia de fluorescência 

resolvida no tempo. O intuito desse estudo foi o de verificar se o HDOX está ligado 

diretamente na superfície metálica das nanopartículas de prata  

 

5.2.2 Espectroscopia de Fluorescência Resolvida no Tempo. 

 

 Embora tenhamos extraído informações importantes das medidas de 

fluorescência estática, fez-se necessária a investigação dos sistemas estudados no 

presente trabalho pela técnica do tempo de vida de fluorescência. Isso porque essa 

técnica nos permite saber o tempo médio de permanência da molécula e/ou partícula no 
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estado excitado antes de voltar ao estado fundamental, que é denominado tempo de vida 

de fluorescência (τ). Caso o sistema possua mais de um fluoróforo se esperaria mais de 

um tempo de vida (LACOWICS, 1999). O tempo de vida pode ser determinado pelo 

inverso do somatório das constantes de velocidade (k) de todos os processos de 

desativação do estado excitado (ALBANI, 2007), como mostrado na Equação 5.4, visto 

que participam desse fenômeno tanto processos radiativos como não radiativos.  

 

 

                            (5.4) 

 

 

A Figura 24 ilustra a curva de decaimento da fluorescência das NPsAg do ponto 

Ag
+
(+)PVP(+) na presença e na ausência de HDOX em função do tempo. O IRF se 

refere à função de resposta instrumental. Cada amostra teve seu sinal de decaimento 

deconvoluído do sinal do pulso do laser (IRF) usando um material espalhador de luz. 

Uma função monoexponencial (fitting) foi usada para ajustar as curvas de decaimento 

das NPsAg na ausência e na presença de HDOX, com  tempos de vida de fluorescência 

de 6,90 ns e 7,25 ns, respectivamente. Tais informações indicam que há apenas um tipo 

de decaimento, já que os tempos de vida são essencialmente os mesmos, sugerindo 

assim que HDOX não é adsorvido diretamente sobre a superfície metálica das NPsAg.  

 

Figura 24- Decaimentos de tempo de vida de fluorescência das NPsAg do ponto Ag
+
(+)PVP(+) e    

      NPsAg-HDOX em função do tempo. A curva IRF corresponde à função de resposta       

      instrumental. 

 

 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 
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 Com essas evidências uma suposição razoável seria a de que o PVP que 

estabiliza as nanopartículas de prata esteja interagindo com o HDOX causando a sua 

acumulação na superfície das NPsAg. Esta hipótese foi comprovada pela interação do 

PVP com HDOX, como mostrado pelos estudos de FTIR-ATR a seguir. 

 

5.2.3 Espectroscopia de infravermelho por reflectância atenuada total (FTIR- 

         ATR). 

 

A Figura 25 apresenta espectros de FTIR em modo ATR de HDOX e HDOX 

combinado com NPsAg dos pontos Ag
+
(+)PVP(+) e Ag

+
(+)PVP(-). A estrutura 

molecular do HDOX (vide Figura 26) também é fornecida para esclarecimento. Como a 

região mais característica do espectro do HDOX compreende a faixa de 1200-1800 cm
-1

 

tomamos essa para uma análise mais detalhada.  

 

Figura 25- Espectros de infravermelho para HDOX pura e para HDOX combinado com NPsAg        

      resultantes dos pontos Ag
+
(+)PVP(-). 

 

  

                    

                Fonte: Autoria própria (2015). 
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As bandas foram atribuidas de acordo com os estudos de Gu & Karthikeyan 

(2005) e Lacher e colaboradores (1955). Seguem as bandas atribuídas de HDOX (linha 

azul): a 1677 cm
-1

 e 1537 cm
-1

 estão relacionados com os grupos carbonila e amina da 

amida, respectivamente, no anel A; as bandas em 1613 cm
-1

 e 1581 cm
-1

 correspondem 

aos grupos carbonila dos anéis A e C, respectivamente; a banda em 1458 cm
-1

 está 

relacionada com a vidração do esqueleto C=C. Os oxigênios em C1 e C3 são 

equivalentes, por isso que se observa apenas uma banda em 1615 cm
-1

 (MYERS et al., 

1983). Os espectros do HDOX combinado com NPsAg encapadas com PVP (linhas 

vermelha e amarela) mostram claramente mudanças na banda de amida carbonilo e 

grupos amino no anel A. Com a mistura HDOX-NPsAg encapadas com PVP o grupo 

C=O da amida do HDOX foi desviada de 1677 cm
-1

 para 1670 cm
-1 

e o -NH2 foi de 

1536 cm
-1

 para 1542 cm
-1

. Estes resultados sugerem que as nanopatículas de prata 

interagem com o HDOX por meio do C=O da amida no anel A. 

 

Figura 26- Fórmula estrutural da doxiciclina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fonte: Autoria própria (2015). 

 

Para confirmar a hipótese de que o HDOX interage com o PVP que estabiliza as 

nanopartículas, foi também coletado um espectro da mistura HDOX + PVP como 

representado na Figura 27.  
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Figura 27- Espectros de infravermelho para HDOX pura e para HDOX com PVP puro. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

 Comparando-se os resultados da Fig. 27 com os da Fig. 25, observa-se que o 

PVP puro provocou os mesmos deslocamentos dos números de onda relacionados aos 

grupos funcionais do HDOX. Esse resultado sugere fortemente que o HDOX interage 

primordialmente com o PVP que estabiliza as nanopartículas de prata. Os resultados de 

FTIR-ATR reforçam a noção de que o HDOX não está adsorvido na superfície metálica 

das NpsAg, como sugerido pelos estudos de fluorescência. 

 Outro aspecto que merece destaque na Figura 25 é o fato do sinal das bandas do 

HDOX ter aumentado após a adição das NPsAg. Como a concentração de HDOX foi 

mantida constante em todos os experimentos, um aumento da intensidade do sinal 

sugere, em princícpio, que o HDOX se acumula na região interfacial de interação com o 

feixe de infravermelho. Essa hipótese foi confirmada pelos resultados apresentados na 

Figura 28, na qual foram lançadas a intensidades normalizadas das bandas em 1582 cm
-1

 

em função do sistema estudado.  
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Figura 28- Quantidade relativa de HDOX que interage com o PVP puro e com NPsAg dos pontos    

      Ag
+
(+)PVP(-) e Ag

+
(+)PVP(+) a partir da normalização das bandas em 1582 cm

-1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 
               Fonte: Autoria própria (2015). 

 

 Como o modo ATR é uma técnica que analisa a região interfacial entre a solução 

e o cristal ATR, os sinais mais intensos significam maior concentração da espécie em 

questão na interface. Devido à facilidade para delinear uma linha de base, as bandas em 

1582 cm
-1

 da Fig. 25 foram escolhidas para serem integradas e comparadas com a do 

HDOX puro. Esse gráfico permite vizualizar claramente que a adição de NPsAg, 

encapadas com PVP, na solução de HDOX  provocou um aumento de intensidade da 

banda, o que remete a um aumento da concentração interfacial do HDOX em torno da 

partícula promovida pelo polímero.  Tal interpretação concorda com os resultados de 

fluorescência da Figura 23, em que a supressão da fluorescência é observada para altas 

concentrações do HDOX devido à interação de HDOX-PVP. Algo interessante é que o 

PVP puro não é capaz de promover um aumento na concentração local (Figura 27), o 

que sugere que a estrutura do PVP, bem como a sua concentração em torno das 

nanopartículas, desempenham um papel importante na encapsulação do HDOX. NPsAg 

produzidas com a concentração do nível mínimo e máximo de PVP promoveram 6% e 

20% de aumento da concentração de HDOX em torno das partículas, respectivamente. 
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5.2.4 Espectroscopia na região do UV-Visível. 

 

 De posse da informação de que combinação de NPsAg com HDOX se dá com a 

interação entre o HDOX e o PVP que encapa as nanopartículas de prata, coletou-se 

separadamente os espectros de UV-vis do HDOX, NPsAg  do ponto Ag
+
(+)PVP(+) e 

NpsAg (encapadas com PVP)-HDOX que estão apresentados na Figura 29. As 

nanopartículas de prata apresentaram sua absorção característica em 405 nm (curva 

verde) e o HDOX apresentou o comprimento de onda máximo de absorção em 346 nm 

(curva azul), essa absorção está na faixa observada normalmente para a classe das 

tetraciclinas que é de 345-375 nm (CARLOTTI et al., 2012). Quando as NPsAg foram 

combinadas com HDOX (curva cinza) observamos que o espectro resultou do somatório 

das absorções das espécies em separado, ou seja a combinação das duas bandas. 

Entretanto a banda característica do HDOX sofreu um deslocamento para a região do 

vermelho passando de 346 nm (curva azul) para 363 nm (curva cinza). Isso implica que 

o grupo carboxamida que está ligado ao anel A está envolvido na interação com o PVP. 

Isso é corroborado com o discutido a partir dos dados de FTIR em modo ATR (Figura 

25).  

 

Figura 29- Espectros de UV-vis do HDOX, das NPsAg do ponto Ag
+
(+)PVP(+) e da mistura NPsAg-  

      HDOX. 

 

 

 

                 Fonte: Autoria própria (2015). 
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5.3 ESTABILIDADE DO COMBINADO NANOPARTÍCULAS DE PRATA COM 

      HICLATO DE DOXICICLINA. 

 

5.3.1 Espalhamento de raios-x a baixo ângulo (SAXS). 

 

 A verificação da estabilidade das NPsAg é importante pois mais adiante elas e 

seus conjugados com HDOX serão utilizados em testes antimicrobianos. Nanopartículas 

de prata na ausência de HDOX são estáveis por mais de 6,0 meses em temperatura 

ambiente. No entanto, se faz necessário o estudo de estabilidade quando em contato 

com HDOX, de modo a determinarmos o tipo de sistema que será aplicado nos testes 

bactericidas.  

Para esse tipo de estudo é necessária uma técnica quantitativa que avalie 

tamanho e distribuição das NpsAg em solução, uma vez que os conjugados serão 

aplicados em fase líquida nos testes antimicrobianos. O espalhamento de raios-x a baixo 

ângulo, SAXS, é um método analítico muito útil para estudar esse tipo de sistema, visto 

que pode fornecer, entre outras informações, o tamanho médio e forma das partículas. E 

o mais interessante é que a medida pôde ser realizada com as NPsAg dispersas em água 

o que fornece uma informação mais real do que ocorre, em solução, antes e após a 

adição do HDOX. 

  Brevemente, como apresentado no tópico 3.8.7 na página 30 deste trabalho, O 

SAXS usa um feixe de raios-X que interagem com os elétrons do material e o número de 

fótons espalhados pela amostra é contado como função do ângulo de espalhamento (θ), 

sendo que, quanto maior for a partícula, seu espalhamento estará concentrado em 

menores intervalos de θ. O espalhamento a baixos ângulos é um fenômeno elástico e o 

módulo do vetor de espalhamento (q) é dependente do ângulo de espalhamento (θ), 

como definido na Equação 1.3 na página 31. A partir disso é possível relacionar a 

intensidade do espalhamento, I(q) versus o módulo do vetor de espalhamento, q obtendo 

assim um perfil de espalhamento que será característico de cada amostra (GLATTER; 

KRATKY, 1982). Curvas experimentais desse tipo são apresentadas na Figura 30 para 

as NPsAg do ponto Ag
+
(+)PVP(+) e para essas nanopartículas combinadas com HDOX.  
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Figura 30- Curvas de espalhamento da função de I(q) em função do espalhamento do vetor q para NPsAg 

      do ponto e NPsAg-HDOX após 3 horas da adição de HDOX. 

 

 

 

   Fonte: Autoria própria (2015). 

 

A partir perfil das curvas de SAXS podemos obter, por meio do tamanho global 

e a inclinação final em ângulos maiores, a informação a respeito da estrutura da 

partícula que está relacionada com fator forma, P(q). Cada partícula tem um fator forma 

peculiar (FEIGIN; SVERGUN, 1987; SCHNABLEGGER; SINGH, 2013). O perfil das 

curvas de SAXS para as NPsAg na presença e ausência de HDOX é condizente com um 

sistema de partículas esféricas. Cardoso & Oliveira (2013), em estudos sobre 

características morfológicas de nanopartículas de prata, mostraram a agregação parcial 

de NPsAg induzida pela concorrência entre agentes redutores e estabilizadores. As 

partículas não sofreram mudança na forma durante o estudo realizado por eles, e 

observando que as curvas das NPsAg com e sem a adição de HDOX não teve mudança 

significativa, leva-nos a afirmar que o hiclato de doxiciclina não interfere de maneira a 

que as NPsAg mudem de forma ou se agreguem pelo período de 3 h.  

 Outra informação que podemos retirar do fator forma obtido a partir dos dados 

de SAXS é a distribuição de tamanho que está relacionada com o raio de giração, Rg. 

Esse termo é determinado pela aproximação por uma curva Gaussiana em ângulos 

menores (região esquerda das curvas da Figura 30). Guinier em 1939 afirmou que essa 

Gaussiana é determinada pelo tamanho total das partículas, segundo a equação 5.5: 
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                                                                                      (5.5) 

 

 

onde RG é o parâmetro de tamanho denominado de “raio de giração”. Trata-se de um 

modelo independente, ou seja, não contém informação alguma sobre estrutura interna e 

forma das partículas (FEIGIN; SVERGUN, 1987). A Figura 31 apresenta as 

distribuições de tamanho obtidas a partir desse parâmetro para NPsAg na presença e na 

ausência de HDOX.  

 

Figura 31- Distribuição de tamanho de NPsAg do ponto Ag
+
(+)PVP(-) na ausência e presença de HDOX  

      após 3 horas da adição, via SAXS.  

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

Embora o modelo contendo RG  seja independente, quando estamos de posse da 

informação a respeito da forma das partículas é possível calcular as dimensões da 

partícula, R utilizando o raio giração, RG. Do discutido até aqui temos que os nossos 

sistemas são constituídos por partículas esféricas e o R pode ser determinado por 

R= √(5/3RG) (SCHNABLEGGER; SINGH, 2013). Assim os valores dos raios de 

giração para a frequência máxima das distribuições (vide figura acima) foram de 5,6 nm 

e 5,9 nm para AgNPs e AgNPs-HDOX, respectivamente. A partir dessas informações e 

do perfil das distribuições, é possível verificar que não houve desestabilização das 

partículas nas primeiras três horas da combinação dessas partículas com HDOX. 
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5.3.2 Microscopia eletrônica de transmissão (MET). 

 

 A Figura 32 apresenta as micrografias e distribuição de tamanho, obtidas via 

MET, das nanopartículas de prata na presença e na ausência de HDOX. Os 

experimentos foram realizados após 72 horas da adição do antibiótico. 

 

Figura 32- Micrografias e distribuição de tamanho das NPsAg e da combinação NPsAg- HDOX, após 72 

      horas da adição de HDOX. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

 Esses resultados deixam claro que após 72 da adição de HDOX às NPsAg elas 

sofrem um aumento significativo em sua distribuição de tamanho passando de centrada 

em 2,9 nm a 15,0 nm para NPsAg na ausência e na presença de HDOX, 

respectivamente. Isso mostra que os ensaios bacterianos devem ser conduzidos com 

conjugados produzidos em até 3h para que se evitem efeitos de tamanho e agregação na 

inibição do crescimento de bactérias. 
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5.4 INVESTIGAÇÃO DO EFEITO ANTIMICROBIANO DOS COMBINADOS 

      NPsAg COM HDOX 

 

Como observado nos resultados anteriores, as nanopartículas de prata 

estabilizadas por PVP têm a capacidade de concentrar HDOX ao seu redor graças à 

interação HDOX-PVP. Com o intuito de se acessar a potencialidade antimicrobiana 

desse nesse novo conjugado, procedeu-se aos experimentos com Escherichia coli, como 

apresentado adiante com os seguintes sistemas: 

 

5.4.1 Nanopartículas de prata não conjugadas 

 

 A técnica de difusão, mais conhecida como antibiograma, é utilizada em ensaios 

microbiológicos com a finalidade de se testar a susceptibilidade de diferentes tipos de 

bactérias frente a antibióticos. Para antibióticos mais comuns são utilizados discos de 

papel contendo 30 g do fármaco. Esse disco de papel é colocado no meio de cultura 

(após a semeadura) e o estocado pelo período de 24 h a 37 ºC, e então obtida a variável 

dependente chamada halo (ou zona) de inibição, dado em milímetros (mm). Tal variável 

é caracterizada pela região em que não é observado o crescimento de colônias. Tal 

efeito remete a propriedade antimicrobiana do fármaco. O sufixo - ano dá o sentido de 

contra o crescimento. A técnica utilizada em nosso estudo difere apenas na maneira de 

exposição dos candidatos a antibacterianos ao meio de cultura. Em lugar de discos de 

papel, foram criados poços no meio de cultura (vide Figura 15, página 37). O mesmo 

dado de halo de inibição é extraído após incubação. A Figura 33 apresenta resultados 

dos antibiogramas, na variação poço, das NPsAg de cada ponto do ensaio.  
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Figura 33- Avaliação efeito antimicrobiano das NPsAg dos pontos do planejamento experimental.  

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

  

 É possível observar claramente que as únicas partículas que apresentaram halo 

de inibição, ou seja, que atuaram de forma a inibir o crescimento bacteriano, foram 

aquelas sintetizadas na concentração máxima de prata, ou seja, as menores partículas 

obtidas nos ensaios do nosso planejamento experimental. Esse resultado se deve 

provavelmente ao fato de que as NPsAg produzidas com baixa concentração de prata 

estavam muito diluídas para gerarem halos perceptíveis.  

 As NPsAg dos pontos Ag
+
(+)PVP(+) e Ag

+
(+)PVP(-) apresentam a mesma 

massa de prata (ver Tabela 4), entretanto as obtidas no nível mínimo de PVP 

apresentaram menor zona de inibição, provavelmente porque tais partículas sejam 

ligeiramente maiores que as do nível máximo de PVP.  

 Rai e colaboradores (2012) mostraram que nanopartículas de prata pequenas são 

mais ativas do que as maiores devido à razão superfície-volume das menores ser maior 

que a das maiores o que leva a uma área de contato das NPsAg com as bactérias maior. 

Outro possível mecanismo é a absorção de íons de prata livres que são liberados pelas 

NPsAg causando a interrupção da produção ATP e provocando a mutação do DNA 

(MARAMBIO-JONES et al., 2010). 
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5.4.2 Conjugados de HDOX com Nanopartículas de prata 

 

O Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI é responsável pela publicação 

periódica de tabelas contendo informações do comportamento de cepas frente aos mais 

diversos antibióticos. Entre as informações, encontra-se o critério de classificação da 

zona de inibição. A atribuição é realizada a um dos três grupos que segue: susceptível, 

intermediário e resistente. Em nosso estudo utilizamos um disco de tetraciclina como 

controle positivo, e o resultado da zona de inibição foram de 28 mm. Com base no 

descrito no manual sabemos que Escherichia coli é normalmente susceptível às 

tetraciclinas, bem como que organismos susceptíveis a esse fármaco também são 

considerados vulneráveis a doxiciclina. 

 A Figura 34 apresenta os antibiogramas para os conjugados de NPsAg (de cada 

ponto do planejamento) com HDOX. 

 

Figura 34- Avaliação efeito antimicrobiano dos combinados das NPsAg dos pontos do planejamento   

      experimental com o HDOX. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

Constata-se que todos os combinados apresentaram zonas de inibição, isso já era 

esperado visto que o próprio HDOX possui atividade antimicrobiana. O que 

objetivamos é avaliar é o efeito antimicrobiano do conjugado NPsAg-HDOX 

investigando a influência das NPsAg encapadas com PVP nesse efeito.  
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A Figura 35 apresenta, em forma de gráfico de barras, os resultados do efeito 

antimicrobiano para as NPsAg obtidas do planejamento experimental, do HDOX e dos 

combinados NPsAg-HDOX,  e informações interessantes podem ser obtidas a partir de 

tais dados. É importante mencionar que PVP e glicerol não apresentam propriedades 

bactericidas (resultados não mostrados), o que mostra que as nanopartículas de prata e 

HDOX são os únicos responsáveis por qualquer inibição observada.  

 

Figura 35- Zonas de Inibição apresentadas contra Escherichia coli por NPsAg, HDOX e NPsAg-HDOX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

 Nanopartículas de prata menores normalmente liberam mais íons de prata do que 

as de tamanhos maiores, consequentemente impedem o crescimento de bactérias de 

forma mais eficiente. Após a conjugação de NPsAg com HDOX, observou-se que as 

zonas de inibição dos conjugados são maiores do que aqueles das respectivas NPsAg 

sozinhas. Isso é esperado, já que o HDOX livre tem seu efeito antimicrobiano 

conhecido. Outro ponto esperado era de que os conjugados apresentassem zonas de 

inibição maiores ou iguais àqueles calculados pela soma dos halos de inibição dos 

componentes sozinhos (NPsAg + HDOX). Entretanto, isso não foi observado nos 

resultados do estudo com as NPsAg dos pontos Ag
+
(+)PVP(+) e Ag

+
(+)PVP(-) 

combinados com HDOX, como apresentado na Figura 35. Sabe-se que as tetraciclinas 
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formam fortes complexos com o alumínio e ferro (GU et al., 2005) e uma possível 

complexação entre íons prata não pode ser descartada. 

 

Tabela 4- Valores das zonas de inibição do crescimento de Escherichia coli para NPsAg, HDOX e dos 

combinados NPsAg-HDOX relacionados com a massa de prata em cada amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

Tal fato pode levar a diminuição da difusão das novas espécies ao longo do gel 

de agar, que por sua vez geram zonas de inibição menores, levando em consideração o 

tempo do experimento. Chin & Lach (1975) mostraram que a taxa de difusão de 

quelatos de tetraciclina é reduzida se o mesmo quelato é solúvel em água. 

 Os resultados mais interessantes foram os efeitos antimicrobianos dos 

conjugados de nanopartículas produzidas no nível mínimo dos íons de prata. Pode-se 

ver na Figura 32 que as NPsAg dos pontos Ag
+
(-)PVP(+) e Ag

+
(-)PVP(-) não 

provocaram nenhuma inibição no crescimento das bactérias provavelmente devido à 

baixa concentração de NPsAg e do seu tamanho ser grande. Por outro lado, quando 

combinadas com HDOX as zonas de inibição apresentadas foram maiores do que a zona 

de inibição do HDOX sozinho. Tal efeito pode ser explicado pela capacidade das 

 

Amostras 

Zonas de 

Inibição (mm) 

Massa de prata 

(g) 

Ag
+
(+)PVP(+) 11 8,6 

Ag
+
(+)PVP(-) 9,5 8,6 

Ag
+
(-)PVP(+) - 0,090  

Ag
+
(-)PVP(-) - 0,084 

Ag
+
(+)PVP(+) + HDOX 27 8,6 

Ag
+
(+)PVP(-) + HDOX 28 8,6 

Ag
+
(-)PVP(+) + HDOX 26 0,090 

Ag
+
(-)PVP(-) + HDOX 26 0,084 

HDOX 21,5 - 

PVP - - 

GLICEROL - - 
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NPsAg encapadas com PVP de concentrar HDOX em torno delas, gerando assim uma 

concentração local de HDOX superiores a do HDOX não combinado. Já discutimos 

neste trabalho que (ver Figura 27) NPsAg ainda que sintetizadas com o nível mínimo de 

PVP são capazes de concentrar HDOX. Como agora existem menos íons prata para 

serem liberados (tamanho maior das NPsAg) o HDOX fica mais livre para se difundir 

no gel de ágar. Com esse resultado torna-se evidente o papel primordial exercido pelo 

PVP na combinação com HDOX. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Podemos destacar os seguintes pontos do presente trabalho: 

 

I) Menores tamanhos de NPsAg, sintetizadas pela rota processada em meio básico 

contendo o glicerol como agente redutor e PVP como agente estabilizador, são 

obtidos em condições de máxima concentrações de PVP e de Ag
+
. 

 

II) A combinação das NPsAg com o HDOX é dada por meio da interação do 

antibiótico com o PVP que estabiliza as NPsAg. 

 

III) Nas primeiras três horas da adição de HDOX, as NPsAg não sofrem qualquer 

mudança em seu tamanho e distribuição de tamanho, entretanto as NPsAg 

sofrem efeito de desestabilização após 72 horas. 

 

IV) NPsAg obtidas com a maior concentração de prata apresentam atividade 

antimicrobiana. Seus combinados com HDOX também apresentaram efeito, e 

este maior do que o apresentado pelo HDOX puro. 

 

V) As NPsAg dos pontos de Ag
+
(-) combinadas com HDOX mostraram efeito de 

inibição de crescimento bacteriano para Escherichia coli  maior do que o HDOX 

puro. As mesmas partículas sozinhas não apresentaram efeito antimicrobiano.  

  

 Tais pontos nos levam a concluir que neste trabalho uma nova abordagem para 

combinar nanopartículas de prata, NPsAg com HDOX é apresentada. Isso porque 

mostramos que a poli (vinilpirrolidona), PVP desempenhou um papel primordial na 

concentração HDOX em torno da partícula que culminou em um aumento do efeito 

antimicrobiano contra a Escherichia coli. Algo bastante interessante, já que os agentes 

estabilizantes são normalmente indesejados na superfície de nanopartículas, visto que 

concorrem pelos sítios ativos da superfície da partícula.  
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