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RESUMO 

 

No Brasil, diversas espécies de escorpiões são conhecidas por provocar 

acidentes que podem levar ao óbito, sendo estas pertencentes principalmente 

ao gênero Tityus. O escorpião Tityus serrulatus é o principal responsável pelos 

casos de maior gravidade. Soros anti-escorpiônicos são produzidos 

rotineiramente por diversas instituições, e, apesar da sua eficácia, a ação 

depende da qualidade e da rapidez com que é iniciado o tratamento. Vários 

estudos têm sido desenvolvidos na busca de tecnologias adaptadas para 

encapsular e liberar proteínas nativas e/ou recombinantes capazes de induzir a 

produção de anticorpos. Neste contexto, a quitosana um copolímero que pode 

ser obtida a partir da desacetilação parcial da quitina ou em alguns 

microrganismos e por ser biocompatível e biodegradável tem sido amplamente 

utilizada para esta finalidade. O presente trabalho teve como objetivo a busca 

de um sistema de liberação a partir de nanopartículas de quitosana para 

peptídeos/proteínas do veneno do escorpião T. serrulatus, capaz de 

proporcionar um novo modelo de imunização em animais, com a finalidade 

para potencial obtenção de um soro policlonal inédito, anti-veneno de T. 

serrulatus. As nanopartículas de quitosana foram preparadas por gelificação 

iônica com tripolifosfato polianiônico (TPP). Após padronizar as concentrações 

de TPP e de quitosana, foi avaliado a eficiência de incorporação de Albumina 

Soro Bovina (BSA) e o veneno do escorpião, apresentaram tamanho de 

partícula compatível com a finalidade pretendida. As partículas apresentaram 

tamanho adequado em torno de 200nm. A reticulação foi comprovada por 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV). Após verificar a 

alta eficiência de encapsulação (EE) pelo método do ácido bicinconínico (BCA) 

de dosagem de proteína e a distribuição do tamanho de partículas, foi 

comprovado o sucesso da técnica e o potencial para aplicação in vivo das 

nanopartículas. Os animais experimentais foram vacinados e os anticorpos 

dosados pela técnica de ELISA. 

 

Palavras-chave: Escorpião; Quitosana; Nanopartículas; Tityus serrulatus; 

Imunização. 
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ABSTRACT 

 

In Brazil, several species of scorpions are known to cause accidents which can 

lead to death, which are mainly belonging to the genus Tityus. The scorpion 

Tityus serrulatus is the main responsible for more severe cases. Anti-scorpion 

serums are routinely produced by various institutions, despite their 

effectiveness, quality and action depends on how quickly treatment is started. 

Studies have been developed in the search for appropriate technologies to 

encapsulate and release recombinant or natives proteins capable of inducing 

antibody production. In this context, chitosan copolymer which can be obtained 

from the partial deacetylation of chitin or in some microorganisms and it is 

biocompatible and biodegradable has been widely used for this purpose. This 

study aimed to search for a system release from chitosan nanoparticles for 

peptide / protein of the venom of the scorpion T. serrulatus, able to provide a 

new model of immunization in animals, in order to obtain a potential novel 

polyclonal serum, anti-venom T. serrulatus. The chitosan nanoparticles were 

prepared by ionic gelation with polyanion tripolyphosphate (TPP). After 

standardizing the concentrations of TPP and chitosan was evaluated the 

efficiency of incorporation of bovine serum albumin (BSA) and scorpion venom, 

showed particle size compatible with the intended purpose. The particles 

showed adequate size around 200nm. The crosslinking was confirmed by 

absorption spectroscopy in the infrared. After verified the high encapsulation 

efficiency (EE) for acid bicinconínico method (BCA) protein assay and the 

particle size distribution, the success of the technique was proven and the 

potential for in vivo application of nanoparticles. The experimental animals were 

vaccinated and the antibodies measured by ELISA. 

 

Keywords: Scorpion; Chitosan; Nanoparticles; Tityus serrulatus; Immunization. 
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 INTRODUÇÃO 

 

O escorpionismo tornou-se um problema de saúde pública em alguns 

países pela alta incidência e/ou gravidade dos casos, e dificuldade de gestão 

pelos serviços de saúde (Chippaux & Gouffon, 2008). No Brasil, diversas 

espécies de escorpiões podem provocar acidentes, sendo estas pertencentes 

principalmente ao gênero Tityus, destacando-se as espécies Tityus bahiensis, 

Tityus stigmurus e Tityus serrulatus como as principais responsáveis pelos 

acidentes que podem levar ao óbito (Alves et al., 2007; Cadido, 1999; Cupo et 

al., 2003). Esse último é o responsável pela maioria dos casos de maior 

gravidade (Bucaretchi et. al., 1995). T. serrulatus Lutz & Mello (escorpião 

amarelo) é considerado também o mais perigoso escorpião da América do Sul. 

No Brasil, cerca de 10.000 casos humanos de picadas deste escorpião são 

tratados em hospitais e notificados anualmente. A maioria dos acidentes 

graves, inclusive mortes, ocorre em crianças picadas por T. serrulatus 

(Ministério Brasileiro da Saúde, 1998).  

Com relação à soroterapia, vários avanços têm sido apresentados. 

Soros antiofídicos e antiescorpiônicos são produzidos rotineiramente por 

diversas instituições do mundo, e apesar do soro ser eficaz, sua ação depende 

de sua qualidade e da rapidez com que é iniciado o tratamento (MARIA et al., 

2005).  

O uso de adjuvantes em vacinas é grande importância, são substâncias 

imunopotencializadoras podendo ser compostos naturais ou sintéticos. O único 

adjuvante aprovado para uso em vacinas humanas é o hidróxido de alumínio, 

no entanto problemas podem ser encontrados no desenvolvimento e uso desse 

adjuvante em vacinas humanas e veterinárias. A grande questão na utilização 

de adjuvantes em vacinas está na toxicidade e nos efeitos adversos de muitas 

formulações (GUPTA, 1995; RESENDE, 2004).  

Neste contexto, muita atenção tem sido dada à quitosana, biopolímero 

obtido a partir da desacetilação da quitina, devido às suas propriedades 

biológicas, destacando-se a biocompatibilidade, biodegradabilidade, ser não 

tóxico, não irritável e não antigênica (XIE, et al., 2007).  
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 Recentemente alguns trabalhos foram desenvolvidos com o foco da 

aplicação da quitosana como adjuvante de imunização em vacinas contra o 

Helicobacter pylori (XIE et al., 2007) e difteria (HUO et al., 2005), e em ambos 6 

chegou-se a conclusão que a associação com quitosana proporciona uma 

resposta imune consideravelmente mais eficaz.  

Um estudo mais detalhado do emprego da quitosana como adjuvante de 

imunização na forma nanoparticulada para veiculação do veneno de animais 

peçonhentos será de grande importância em saúde pública, podendo servir de 

base para a formulação de um novo soro contra as toxinas do veneno do 

escorpião T. serrulatus, além da possibilidade de ampliação para a imunização 

de animais com outros antígenos.  

É importante enfatizar que ainda não há soro produzido contra o veneno 

do escorpião Tityus stigmurus, principal agente etiológico do escorpionismo no 

Nordeste brasileiro, especialmente no Estado do Rio Grande. Portanto, este 

trabalho poderá fornecer também uma base para a obtenção de um soro 

inédito a curto ou médio prazo contra o veneno deste escorpião. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1. Escorpião  

 

Os Escorpiões são aracnídeos terrestres bem distribuídos globalmente, 

habitam todos os continentes, exceto a Antártida, e encontram-se em todas as 

latitudes, de temperadas a tropicais, vivendo em terra firme e em quase todos 

os ecossistemas terrestres, como desertos, savanas, florestas temperadas e 

tropicais, possuindo registros de acidentes em todos os continentes onde 

ocorrem (CRUZ, 1994). O hábito noturno é registrado para a maioria das 

espécies, sendo mais ativos durante os meses mais quentes do ano (em 

particular no período das chuvas). Devido às alterações climáticas do globo, 

em algumas regiões, estes animais têm se apresentado ativos durante o ano 

todo. São carnívoros, alimentam-se principalmente de insetos e aranhas, 

tornando-os um grupo de eficientes predadores de um grande número de 

outros pequenos animais, às vezes nocivos ao homem. Entre os seus 

predadores estão camundongos, quatis, macacos, sapos, lagartos, corujas, 

seriemas, galinhas, algumas aranhas, formigas, lacraias e os próprios 

escorpiões (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2009). Os escorpiões 

são uns dos mais antigos grupos de animais na terra (mais de 400 milhões de 

anos de evolução), sendo representados atualmente por aproximadamente 

1500 espécies diferentes, as quais conservaram sua morfologia quase 

inalterada (BRIGGS, 1987; LOURENÇO, 1994). 

Taxonomicamente os escorpiões estão divididos em nove famílias: 

Bothriuridae (com 11 gêneros e 80 espécies), Buthidae (com 48 gêneros e 

mais de 500 espécies), Chactidae (com 11 gêneros e 140 espécies), 

Chaerilidae (com 1 gênero e 23 espécies), Scorpionidae (com 7 gêneros e 137 

espécies), Ischnuridae (com 7 gêneros e 19 espécies), Vaejovidae (com 12 

gêneros e 130 espécies), Iuridae (com 5 gêneros e 19 espécies); e 

Diplocentridae (com 7 gêneros e 70 espécies) (STOCKMAN ,1991). A fauna 

escorpiônica brasileira é representada por quatro famílias: Bothriuridae, 

Chactidae, Liochelidae e Buthidae. Esta última representa 60% do total, 

incluindo as espécies de interesse em saúde pública (SECRETARIA DE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2009). A família Buthidae abrange aproximadamente 
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500 espécies, das quais os gêneros Androctonus, Leiurus, Buthus, Buthotus e 

Heterometrus estão localizados no Velho Mundo, principalmente no norte da 

África, Oriente Médio e Índia (BALOZET, 1971). O gênero Parabuthus foi 

reportado na África do Sul (DEBONT et al., 1998). O gênero Centruroides se 

distribui no sul dos EUA, México e América Central (MAZZOTTI & BRAVO-

BECHERELLE, 1963; DEHESA-DAVILA & POSSANI, 1994), e o gênero Tityus 

em Trinidad e Tobago e América do Sul, principalmente Brasil, Venezuela, 

Colômbia e Argentina (BUCHERL, 1971). A espécie Tityus serrulatus, no 

Brasil, era antes restrita a Minas Gerais. Devido à sua boa adaptação a 

ambientes urbanos e sua rápida e grande proliferação, hoje tem sua 

distribuição ampliada para Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Sergipe, 

Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal e, mais recentemente, 

alguns registros foram relatados para Santa Catarina (SECRETARIA DE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2009). 

A respeito da morfologia, o corpo do escorpião é dividido em duas 

partes: cefalotórax (prossoma) e abdômen (opistossoma). O revestimento 

dorsal é chamado de tergito; as membranas laterais, de pleuritos; e o 

revestimento ventral, de esternito. A face dorsal do cefalotórax é constituída 

por uma carapaça quitinosa não segmentada, apresentando, em geral, um par 

de olhos medianos e de três a cinco pares de olhos laterais. Existem seis 

pares de apêndices ligados a esta região (ventralmente): um par de quelíceras, 

que são pequenas e providas de pinças denteadas; um par de pedipalpos com 

cinco segmentos (coxa, trocanter, fêmur, tíbia e mão), cujos artículos terminais 

formam as mãos com um dedo fixo e um dedo móvel, usados como pinças 

para apreender as presas e durante o acasalamento (CLOUDSLEY-

THOMPSON, 1968).  

Ainda nos pedipalpos estão presentes as tricobótrias, que são cerdas 

especiais sensíveis ao tato e ao deslocamento de ar e, finalmente, os quatro 

pares de pernas com sete segmentos (coxa, trocânter, fêmur, tíbia, pré-tarso, 

basitarso e telotarso). O abdômen (opistossoma) é dividido em duas partes 

características: o pré-abdômem (mesossoma) e o pós-abdômen (metassoma). 

O mesossoma é formado por sete segmentos. Em quatro deles aparecem as 
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aberturas dos órgãos respiratórios, também chamados de estigmas; o esterno, 

cuja forma é importante na classificação das famílias; a abertura genital e um 

par de pentes que desempenham várias funções, como, por exemplo, detectar 

as vibrações do solo. Os pentes também são utilizados durante o 

acasalamento, para varrer o solo antes da cópula, e, em algumas espécies, 

como as do gênero Rhopalurus, podem ser usados para emissão de sons. O 

metassoma, também chamado de cauda, é formado por cinco segmentos. Na 

extremidade há um artículo, chamado de télson ou vesícula, que termina em 

um ferrão. O télson contém um par de glândulas de veneno que desembocam 

em dois orifícios situados de cada lado da ponta do ferrão. O orifício anal fica 

localizado entre o quinto segmento da cauda e o télson (MATTHIESEN, 1966). 

A respiração se dá por meio de órgãos denominados filotraquéias, 

também chamadas de pulmões, que são formados por uma série de lâminas 

dispostas como as páginas de um livro (book-lungs). Entre as folhas 

encontramos “pilares” de sustentação que não permitem que uma lâmina 

grude na outra. O ar é então expelido e renovado. O consumo de oxigênio é 

muito baixo e varia conforme a necessidade. Possuem a capacidade de fechar 

os estigmas quando as condições ambientais forem desfavoráveis. Alguns 

podem permanecer com apenas um estigma aberto durante muito tempo. É o 

sangue que transporta o oxigênio pelo corpo. Existe um grande sistema de 

vasos e lacunas que partem do coração, que é um órgão tubiforme e bem 

desenvolvido, localizado no mesossoma. Durante o período de acasalamento, 

o macho procura a fêmea caminhando e, quando a localiza, segura-a com os 

palpos. Se ela não for receptiva, reagirá contra. Caso seja receptiva, ele a 

segura e caminham bastante, procurando um local adequado para a deposição 

e fixação do espermatóforo (em um substrato com uma área aproximada de 10 

a 12 cm de raio), que é colocado com o macho levantando o metassoma. Em 

seguida, ele puxa a fêmea, fecundando-a, e então se separam (MATTHIESEN, 

1966).  
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Figura 1. Escorpião T. serrulatus (Secretaria de Vigilância em Saúde, 2009) 

 

O T. serrulatus possui como características principais, as pernas e cauda 

amarelo-clara e o tronco escuro (Figura 4), a presença de uma serrilha nos 3º e 

4º anéis da cauda. Mede até 7 cm de comprimento. Sua reprodução é 

partenogenética, na qual cada mãe tem aproximadamente dois partos com, em 

média, 20 filhotes cada, por ano, chegando a 160 filhotes durante a vida 

(SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2009).  

 

1.2. O escorpionismo 

 

O escorpionismo tornou-se um problema de saúde pública em alguns 

países pela alta incidência e/ou gravidade dos casos, e dificuldade de gestão 

pelos serviços de saúde (CHIPPAUX& GOUFFON, 2008). No Brasil, diversas 

espécies de escorpiões podem provocar acidentes, sendo estas pertencentes 

principalmente ao gênero Tityus, destacando-se as espécies T. serrulatus, 

Tityus bahiensis e Tityus stigmurus como as principais responsáveis pelos 

acidentes que podem levar a óbito (ALVES et al., 2007; CANDIDO, 1999; 

CUPO et al., 2003).  

No Nordeste, com exceção feita a registros esporádicos das Secretarias 

Estaduais de Saúde, o acidentes com escorpiões ainda são sub-notificados e 

Tityus stigmurus é sempre referido como o principal agente etiológico na região 

(BIONDI-DE-QUEIROZ, 1996; EICKSTEDT, 1983-84; FUNDAÇÃO NACIONAL 

DE SAÚDE, 2001; LIRA-DA-SILVA 1998). Na Bahia, registros que datam de 

1980 indicam o escorpionismo como responsável por 81,9% dos acidentes 
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aracnídeos na região (LIRA-DA-SILVA, 1990), sendo o Tityus stigmurus o 

principal agente etiológico (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2001; LIRA-

DA-SILVA, 1994).  

Segundo dados do Ministério da Saúde/Fundação Nacional de 

Saúde/Centro Nacional de Epidemiologia, no período de 1990 a 1993 foram 

diagnosticados 24.972 casos de acidentes com escorpiões no Brasil, sendo 

25,8% destes (6.436 casos) na região Nordeste, e o estado do Rio Grande do 

Norte com 9,9% (2.471 casos) constatou o maior índice do Nordeste brasileiro. 

Segundo o Centro de Informações Toxicológicas (CIT) da cidade de Natal-RN, 

ocorre atualmente um índice médio de três a quatro acidentes/dia, totalizando 

aproximadamente 90 a 120 casos diagnosticados mensalmente, e a espécie 

Tityus stigmurus é o principal agente causador. Estes dados vêm despertando 

a atenção dos técnicos do Ministério da Saúde em Brasília, que identificaram o 

escorpionismo no Rio Grande do Norte como um grave problema de saúde 

pública local e a necessidade de pesquisadores envolvidos e comprometidos 

em estudos que visem soluções para este problema (CIT/HOSPITAL GISELDA 

TRIGUEIRO, SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NATAL-RN, 2009). O 

estudo epidemiológico já está em andamento pelo nosso grupo e os primeiros 

dados apontam para aproximadamente 2.500 casos de acidentes causados por 

Tityus stigmurus no Rio Grande do Norte, principalmente na cidade de Natal, 

notificados no período de 2005 a 2009 (Manuscrito em Preparação).  

Paralelamente, o nosso grupo avaliou dados epidemiológicos de 

acidentes com aranhas, serpentes, abelhas, lacraias, insetos e marimbondos 

em Natal, registrados no CIT/ RN, nos anos de 2006 a 2009, reportando um 

total de 1083 casos notificados no período, revelando um aumento na 

incidência destes acidentes nos últimos anos (MELO et. al., 2011, Reports in 

Public Health – Manuscrito Submetido). 

Embora com menor intensidade, casos de escorpionismo por outras 

espécies têm sido relatados na região Nordeste. Dentre estas encontram-se 

Bothriurus asper, Rhopalurus rochai, Isometrus maculatus, Tityus 

mattogrosenssis, Tityus brazilae, Rhopalurus agamêmnon e Tityus neglectus. 

Os acidentes causados por essas espécies têm sido classificados como leve 

ou moderado com base nas manifestações clínicas apresentadas pelos 
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pacientes (BARBOSA et al., 2003; BIONDI-DE-QUEIROZ, 2001; CARVALHO 

et al., 2007; LIRA-DA-SILVA & AMORIN, 1997). 

A dor local é uma constante no escorpionismo humano, ocorre 

imediatamente após a picada e normalmente acompanha o aparecimento de 

parestesias, podendo ser de intensidade variável, de discreta até insuportável 

(CUPO et al., 1994). 

A gravidade depende de diversos fatores, como a espécie e o tamanho 

do escorpião, a quantidade de veneno inoculado, a massa corporal do 

acidentado e a sensibilidade do paciente ao veneno (MAGALHÃES & 

TUPYNANBÁ, 1938). Os sinais e sintomas sistêmicos incluem distúrbios 

gerais (hipo ou hipertermia e sudorese profusa), digestivos (náuseas, vômitos, 

sialorréia e, mais raramente, dor abdominal e diarréia), neurológicos (agitação, 

sonolência, confusão mental, hipertonia e tremores), cardiovasculares 

(arritmias cardíacas, hipertensão ou hipotensão arterial, insuficiência cardíaca 

congestiva e choque) e respiratórios (taquipnéia, dispnéia e edema pulmonar 

agudo) em menor freqüência, decorrentes dos efeitos muscarínicos e 

adrenérgicos desencadeados pelo veneno, que demonstram o aparecimento 

de manifestações em quase todos os sistemas orgânicos, dependendo da 

predominância dos efeitos simpáticos ou parassimpáticos. Destaca-se a 

ocorrência de cefaléias, sudorese, tremores e o vômito, importante 

manifestação gastrintestinal que está intimamente relacionado com a 

gravidade do envenenamento, podendo levar a um quadro de desidratação. 

Os óbitos estão relacionados a complicações como edema pulmonar agudo e 

choque (LIRA-DA-SILVA  et al., 2000; FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 

2001).  

O veneno dos escorpiões é o resultado da secreção de um par de 

glândulas de origem tegumentar situadas no télson. Este tem forma bulbar que 

termina no aguilhão responsável pela inoculação do veneno. Os estudos sobre 

as propriedades químicas dos venenos escorpiônicos têm sido realizados com 

maior freqüência com os venenos de T. serrulatus e T. bahiensis (MENDES, 

2007). O veneno escorpiônico é uma mistura complexa composta de grande 

número de peptídeos de baixa massa molecular (toxinas), além de outros 

componentes biologicamente ativos, como: enzimas, nucleotídeos, lipídios, 
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mucoproteínas, aminas biogênicas e outras substâncias desconhecidas             

(POSSANI, 1984). O veneno não apresenta atividade hemolítica, proteolítica e 

não consome fibrinogênio (CUPO et al., 1994; HERING et al., 1997). 

 

1.3. Toxinas escorpiônicas  

 

As toxinas de escorpião são nocivas para vários organismos, incluindo 

humanos, tendo sido demonstrado que afetam a permeabilidade de células 

excitáveis (MIRANDA et al., 1970; POSSANI, 1984; CATTERAL, 1980). Quatro 

diferentes famílias de toxinas foram descritas, as quais interagem 

especificamente com canais iônicos de membrana: canais de sódio, canais de 

potássio, canais de cloro e canais de cálcio (CARBONE et al., 1982; MILLER 

et al., 1985; CATTERAL, 1980; ROCHAT et al., 1979; DEBIN et al.,1993; 

VALDIVIA et al., 1992). As toxinas mais conhecidas são as que reconhecem 

canais de sódio e potássio. Todas as toxinas canais de sódio-específicas 

conhecidas são compostas de 58-76 resíduos de aminoácidos (6,5 a 8,5 kDa) 

e são estabilizadas por quatro pontes dissulfeto (RODRIGUEZ DE LA VEGA & 

POSSANI, 2005), enquanto as toxinas canais de potássio e canais de cloro-

específicas  são compostas de 20–70 resíduos de aminoácidos, mas a maioria 

tem menos de 40 resíduos de aminoácidos e são estabilizadas por 3–4 pontes 

dissulfeto (POSSANI et al., 2000; MENDES, 2007). As toxinas que bloqueiam 

canais de cálcio são um grupo muito heterogêneo, composto por toxinas de 

cadeia longa e curta (VALDIVIA et al., 1992; CHUANG et al., 1998; FAJLOUN 

et al., 2000; MOSBH et al., 2000; OLAMENDI-PORTUGAL et al., 2002). 

A primeira purificação do veneno de escorpiões do gênero Tityus foi 

feita em 1966 por Gomez e Diniz, com o T. serrulatus. Eles combinaram gel 

filtração (Sephadex G-25) com cromatografia de troca iônica (CM-52). Nesta 

etapa, obtiveram quatro picos, sendo dois tóxicos e dois inativos. O segundo 

pico tóxico (T2) foi recromatografado em coluna CM-52 e obtiveram somente 

um pico após eluição com acetato de amônia 0,15 M. Esse pico se apresentou 

homogêneo em eletroforese de papel. Esse componente tóxico foi chamado 

posteriormente de “Tityustoxina”. Mais tarde, Arantes e Cols. (1992) repetiram 
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os procedimentos de Gomez e Diniz e demonstraram que se tratava de um 

“pool” de proteínas. 

“Tityustoxina” foi então parcialmente caracterizada por Gomez (1967) e 

isolada por Coutinho-Netto (1975) usando uma metodologia um pouco 

diferente (Sephadex G-50 e CM-52). Ele a chamou de TsTx (sem aspas) e 

caracterizou-a como uma proteína básica com ponto isoelétrico de 8.25, tendo 

apenas uma cadeia polipeptídica e 61 resíduos de aminoácidos. 

Depois disso, vários pesquisadores dedicaram seus trabalhos na 

caracterização dessa proteína. Os principais efeitos encontrados foram 

liberação de acetilcolina e outros neurotransmissores, superssensibilização pré 

e pós-juncional, despolarização de membranas pré e pós-sinápticas, 

potencialização do influxo do íon sódio, ativação de canais de sódio 

dependentes de voltagem (GOMEZ et al., 1973; DINIZ et al., 1974; WARNICK 

et al., 1976; DRUMOND et al., 1995; GOMEZ et al., 1995).  

Posteriormente, vários estudos foram realizados com o objetivo de 

identificar, purificar e caracterizar novas toxinas do veneno de T. serrulatus. 

No trabalho recente desenvolvido pelo nosso grupo através da 

abordagem transcriptômica das glândulas da peçonha de Tityus stigmurus, foi 

identificado um repertório importante de genes que codificam toxinas com 

atividades biológicas diversas, dentre elas, peptídeos aniônicos e peptídeos 

com atividade antimicrobiana se destacam como os grupos de toxinas mais 

abundantes deste veneno (ALMEIDA et. al., 2011, submetido ao BMC 

Genomics).  

 

1.4. Soroterapia 

 

 Com relação à soroterapia, vários avanços têm sido apresentados. São 

Paulo foi uma das primeiras cidades brasileiras a terem problemas com 

acidentes escorpiônicos. Os primeiros estudos sobre envenenamento por 

escorpiões no Brasil foram desenvolvidos no Instituto Butantan, por Vital-Brazil 

(1919). Em 1915, o primeiro cavalo foi imunizado com o veneno do escorpião 

T. bahiensis, por Maurano e no ano de 1917, na filial do Instituto Oswaldo Cruz 

em Belo Horizonte, o Professor Eurico Vilela, empregando uma metodologia 
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semelhante à utilizada por Maurano, desenvolveu o primeiro soro escorpiônico 

(LUCAS, 2003) 

No início da década de 90, o soro anti-escorpiônico para uso humano 

era produzido em apenas três instituições no mundo: Instituto Lister em 

Londres, Instituto Butantan em São Paulo e Instituto Oswaldo Cruz em Belo 

Horizonte, mas pesquisadores de vários países com problemas de 

escorpionismo estudaram e desenvolveram diversos soros (HASSAN, 1984). 

 Soros anti-escorpiônicos são produzidos rotineiramente por diversas 

instituições do mundo, sendo diferentes espécies de animais usadas para a 

produção, tais como carneiros, cabras, camelos e cavalos, os mais comuns 

(THEAKSTON et al., 2003). No Brasil, o Instituto Butantan (São Paulo) e a 

Fundação Ezequiel Dias (Belo Horizonte) são os principais fornecedores de 

soro anti-escorpiônico. O soro é produzido através da imunização de cavalos 

com veneno bruto obtido por estimulação elétrica da glândula (BARRIO & 

VITAL-BRAZIL, 1949).  

Apesar do soro anti-escorpiônico ser eficaz, sua ação depende de sua 

qualidade e da rapidez com que é iniciado o tratamento (MARIA et al., 2005). A 

produção do soro para tratamento de picadas de escorpiões possui alguns 

problemas, como: dificuldade em se obter o veneno que é a matéria-prima 

para a produção do soro anti-escorpiônico, hoje amenizado pelo uso de 

equipamentos de maior precisão (LUCAS, 2003), alto custo de produção do 

soro, principalmente na manutenção dos cavalos utilizados para gerar o soro 

neutralizante, além do adjuvante padrão utilizado, o hidróxido de alumínio, que 

é altamente inflamatório (RESENDE et al., 2004). 

 Abordagens iniciais levaram os pesquisadores a avaliar a possibilidade 

de usar frações tóxicas ou até mesmo toxinas para imunizar animais. Porém, a 

alta toxicidade dessas moléculas dificulta o seu uso. No entanto, foram 

estudados vários métodos para eliminar a toxicidade destas proteínas. Possani 

e colaboradores (1981) detoxificaram o veneno do Centruroides noxius por 

polimerização com glutaraldeído. Neste mesmo ano, Delori e colaboradores 

(1981) eliminaram a toxicidade da fração AaH G-50 do veneno do Androctonus 

australis Hector por acetilação. Chavez-Olortegui e colaboradores (1991) 

capturaram a fração tóxica do veneno do T. serrulatus (TstFG50) em 
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lipossomas, abolindo sua toxicidade. Outros pesquisadores utilizaram métodos 

semelhantes com outras toxinas ou frações de venenos. Em todos estes 

ensaios, verificou-se que as moléculas detoxificadas eram capazes de induzir 

a produção de anticorpos e que neutralizavam os efeitos tóxicos dos venenos 

utilizados (FONSECA et al., 1997; KHARRAT et al., 1997; MACHADO DE 

AVILA et al., 2004). 

Enquanto a pesquisa por vacinas ainda estava em desenvolvimento, 

pesquisadores já reportavam que adicionando certos compostos a um inoculo 

poderia se elevar a resposta imune obtida. Qualquer material que potencialize 

ou ocasione resposta imune a um antígeno é considerado um adjuvante. 

Adjuvantes são substâncias imunopotencializadoras, podendo ser compostos 

naturais ou sintéticos. O uso de adjuvantes em vacinas é particularmente 

importante quando o antígeno possui baixa imunogenicidade, no entanto 

muitos problemas são encontrados no desenvolvimento e utilização de 

adjuvantes em vacinas, principalmente em humanos. A escolha de um 

adjuvante para uma determinada vacina deve ser associada ao poder 

adjuvante desta substância e ao nível aceitável de efeitos adversos. O único 

adjuvante aprovado para uso em vacinas humanas é o hidróxido de alumínio 

(GUPTA et al., 1995; RESENDE et al., 2004). 

Microesferas poliméricas e lipossomas têm sido adaptados para 

encapsular e liberar proteínas bioativas. As microesferas poliméricas têm sido 

eficazes para encapsular citocinas recombinantes, como a IL-2 (THOMAS et 

al., 2003; HANES et al., 2001) , IL-12 (EGILMEZ et al., 2000) e GM-CSF 

(GOLUMBEK et al., 1993; PETTIT et al., 1997). Contudo, problemas são 

encontrados na formulação das microesferas, como por exemplo, os 

excipientes empregados e a queda do pH local durante a degradação do 

polímero, ambos fatores podem prejudicar a bioatividade das citocinas 

(BARTUS et al., 1998; FU et al., 2000). 

Lipossomas, assim como as microesferas, têm sido utilizados na 

encapsulação e liberação de citocinas recombinantes in vitro. Vários estudos 

têm avaliado o sucesso da bioatividade de IL-2 lipossomal (KOPPENHAGEN 

et al., 1998; KRUP et al., 1999) e IFN-γ (VAN SLOOTEN et al., 2000; VAN 

SLOOTEN et al., 2001; KANAOKA et al., 2003), como imunoadjuvantes in vivo.  



25 

 

Citocinas lipossomais são mais freqüentemente administradas 

sistemicamente, por via intravenosa ou intraperitoneal, como um método de 

potencializar a meia-vida efetiva de citocinas recombinantes. Alguns 

problemas, como sensação de aperto no peito, são apresentados por humanos 

em virtude da administração sistêmica dos lipossomas (LAVERMAN et al., 

2001).  

Recentemente alguns trabalhos foram desenvolvidos com o foco da 

aplicação da quitosana como adjuvante de imunização em vacinas contra o 

Helicobacter pylori (XIE et al., 2007) e difteria (HUO et al., 2005), e em ambos 

chegou-se a conclusão que a associação com quitosana proporciona uma 

resposta imune consideravelmente mais eficaz.  

 

1.5. Quitosana 

 

A aplicação de materiais poliméricos com propósitos médicos e 

farmacêuticos vem crescendo rapidamente entre os biomateriais (AZEVEDO, 

2003). A quitosana, poli [β-(1→4 )-2-amino-2-dioxi-D-glicopiranase], é um 

biopolímero catiônico, em meio ácido, resultante da desacetilação da quitina 

(JANES et al., 2001). A quitosana é representada pela fórmula geral 

[C6H11O4N]n, onde “n” indica o grau de polimerização da quitosana e possui a 

estrutura molecular conforme apresentado na Figura 1 (PRASHANT, 2002). 

 

 

Figura 2. Representação esquemática do monômero presente na quitosana 

 

A quitosana é um copolímero linear de natureza polissacarídica 

compreendido por monômeros de glicosamina e N-acetilglicosamina. 
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Comercialmente é obtida a partir da desacetilação parcial da quitina, mas 

também pode ser encontrada naturalmente em alguns microrganismos e 

fungos (SINGLA & CHAWLA, 2001).  

O termo quitosana é empregado para descrever uma série de cadeias 

poliméricas com diferentes viscosidades, graus de desacetilação e massas 

moleculares (50 kDa a 2000 kDa) (ILLUM, 1998; SINGLA & CHAWLA, 2001). 

Têm como uma das principais características físico-químicas o percentual de 

grupos amina livres, pois isso interfere na solubilidade, e viscosidade, além de 

muitas das aplicações biológicas (LI et al., 2001; RAVI, 2000).  

Muita atenção tem sido dada à quitosana e aos seus oligômeros (KIM et 

al., 2001) devido às suas propriedades biológicas, dentre as quais destacam-

se a biocompatibilidade (RAVI & KUMAR, 2001), biodegradabilidade, atividade 

antimicrobiana (RAVI, 2000), analgésica e cicatrizante (OKAMOTO et al., 

2003). O Seu perfil de segurança já foi estabelecido em seres humanos, e tem 

sido utilizada como excipiente farmacêutico (SINGLA & CHAWLA, 2001), como 

suplemento auxiliar na perda de peso (MHURCHU et al., 2005; PITTLER & 

ERNST, 2004) e teve seu uso como curativo hemostático aprovado pelo FDA 

(Food and Drug Administration) dos EUA.  

Além das características citadas, a quitosana é considerada imunogênica 

(ILLUM, 1998; MOHAMMADPOURDOUNIGHI, 2010), e pode ser potente 

ativadora de macrófagos e células NK (NISHIMURA et al., 1986). Esta 

atividade imunoestimulante, juntamente com semelhanças estruturais entre os 

derivados de quitina e glucanos, uma classe de imunoadjuvantes 

polissacarídicos naturais, levaram vários cientistas a estudar a capacidade 

adjuvante em imunização da quitosana. Em todos os estudos estabelecidos, a 

quitosana foi considerada um estimulante imunológico, apesar de não oferecer 

reforço à resposta imune adaptativa quando formuladas em partículas 

(SEFERIN & MARTINEZ, 2000).   

Outro ponto importante é que a quitosana pode ser formulada em meio 

aquoso sem atenuar a bioatividade das citocinas (WEDMORE et al., 2006). 

Devido às suas propriedades mucoadesivas, também vem sendo estudada 

como adjuvante para vacinação pelas mucosas intranasal e gastrintestinal 

(lLLUM et al., 1998; VAN DER LUBBEN et al., 2001). 
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1.6. Nanopartículas  

 

A nanotecnologia é uma ciência que consiste na produção de sistemas 

com dimensão de 1 nm a 1000 nm, enquanto que partículas maiores são 

chamadas micropartículas. Tais partículas podem ser constituídas de polímeros 

biocompatíveis, os quais possuem a capacidade de se degradar in vivo em 

fragmentos menores, podendo assim ser excretado pelo organismo. Além de 

apresentarem aplicações importantes na área de química, biologia e 

farmacêutica, a aplicação da nanotecnologia na área das ciências da vida pode 

ser denominada de nanobiotecnologia. A nanobiotecnologia, na área de 

farmácia, atua na liberação de biomoléculas ou moléculas obtidas por via 

biotecnológica (alterando a biodisponibilidade, promovendo a liberação 

controlada e o direcionamento). A tecnologia de liberação modificada de 

fármacos/ proteínas representa diferentes aspectos multidisciplinares e pode 

contribuir muito para o avanço da saúde humana (SCHAFFAZICK et al., 2003; 

VENKAT RATNAM et al., 2006). 

As nanopartículas podem ser classificadas em nanoesferas e em 

nanocápsulas, de acordo com a composição e organização estrutural 

(SCHAFFAZICK et al., 2003; BRESOLIN et al., 2003). As nanoesferas são 

constituídas de uma densa matriz polimérica e o fármaco, portanto, encontra-

se homogeneamente disperso ou dissolvido em seu interior. Desta forma, 

obtém-se um sistema monolítico, que não apresenta um núcleo definido. Já as 

nanocápsulas, são denominadas de sistema tipo reservatório e, ao contrário 

do anterior, apresenta núcleo bem definido. Este núcleo pode ser sólido ou 

líquido. Neste caso, a substância encontra-se em um invólucro polimérico ao 

redor do núcleo de natureza oleosa. Ou seja, a diferença morfológica entre a 

forma farmacêutica de nanoesferas (sistema polimérico matricial) e 

nanocápsulas (sistema polimérico do tipo reservatório) é o que classifica o 

sistema (CHAVEZ et al., 2002; SCHAFFAZICK et al., 2003; BRESOLIN et al., 

2003). 

As nanopartículas têm sido desenvolvidas objetivando diferentes 

aplicações terapêuticas, podendo ser administradas por diferentes vias, com 

ênfase para as vias parenteral, oral, pulmonar e oftálmica (SCHAFFAZICH et 
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al., 2003).Entre as vantagens da utilização de nanopartículas estão a 

incorporação de fármacos com baixa estabilidade diretamente no sítio de ação, 

de forma específica e com dose otimizada; maior eficácia terapêutica, com 

liberação progressiva e controlada do fármaco, a partir da degradação da 

matriz; diminuição significativa da toxicidade pela redução da dose e maior 

tempo de permanência na circulação, reduzindo efeitos colaterais. Outra 

vantagem seria que tais sistemas podem veicular tanto substâncias hidrofílicas 

quanto lipofílicas (CHAVEZ et al., 2002; SCHAFFAZICK et al., 2003). 

 

1.7. Gelificação iônica 

 

A seleção do método de preparação de nanopartículas depende de 

diversos fatores, tais como: o tamanho da nanopartícula que se pretende, se o 

fármaco utilizado é lipo ou hidrossolúvel, se a substância a ser incorporado é 

estável frente ao processo de obtenção (por exemplo, ao aquecimento), o tipo 

de polímero empregado, a via de administração escolhida e a toxicidade 

residual que provém principalmente dos solventes envolvidos no processo de 

produção das nanopartículas (AGNIHOTRI et al., 2004). As nanopartículas de 

quitosana podem ser obtidas por diversos métodos, como reticulação, 

dessolvatação, coalescência e em emulsão com evaporação de solvente, 

apresentando cada método suas vantagens e desvantagens (JANES et al., 

2001; HAMIDI et al., 2008)  

A natureza catiônica da quitosana tem sido explorada para o 

desenvolvimento de sistemas particulados para liberação de medicamentos e 

proteínas. Além da sua complexação e forte interação eletrostática com 

proteínas, genes e polímeros de carga negativa (GAN et al., 2005), uma 

propriedade interessante da quitosana é sua capacidade de formar gel em 

contato com poliânions especiais, em um processo denominado gelificação 

ionotrópica. Mais recentemente, nanopartículas de quitosana foram 

desenvolvidas para encapsulamento de fármacos com base na gelificação 

iônica.  

A gelificação iônica é outro método de obtenção de nanopartículas que 

vem sendo estudado e trata-se de um procedimento simples e que gera 
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partículas de tamanho controlável e capacidade de encapsulamento 

satisfatória para fármacos e macromoléculas como proteínas e peptídeos 

(JANES et al., 2001). Este processo de gelificação se dá pela formação de 

ligações cruzadas inter e intramoleculares mediadas por poliânions que se 

comportam como reticulantes. Dentre os agentes reticuladores empregados o 

tripolifosfato polianiônico (TPP) (Figura 2) é um dos mais utilizados devido a 

biocompatibilidade e a reatividade química na gelificação (SHU & ZHU, 2000, 

GAN et al.,2005).  

 

 

Figura 3. Representação esquemática da estrutura molecular do TPP 

(Adaptado de: Papadimitriou et al., 2008) 

 

A formação das nanopartículas de quitosana reticuladas com TPP ocorre 

através de interações iônicas, entre os grupos fosfato do tripolifosfato 

polianiônico (TPP) e os amínicos da quitosana, formando ligações cruzadas 

entre as cadeias de quitosana, originando assim moléculas com propriedades 

físico-químicas diferentes (Figura 3) (JANES et al., 2001; PAN et al., 2002; 

GAN & WANG, 2007). 
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Figura 4. Representação da gelificação iônica, empregando como agente 

reticulador TPP (Adaptado de: Nasti et al., 2009) 

 

A obtenção de nanopartículas de quitosana reticuladas com TPP já está 

estabelecida na literatura (GAN et al., 2005; SHIRASHI et al., 1993). No 

entanto, para obtenção destes sistemas, torna-se necessário padronizar as 

condições experimentais, devido as diferenças envolvidas na origem da 

quitosana, principalmente como a pureza, índice de desatilação e massa 

molecular, o que torna um desafio a obtenção de partículas com tamanho 

próximo de 200nm.  

Esses nanossistemas apresentam algumas características que os tornam 

atrativos para a encapsulação e liberação de macromoléculas, são vantajosos 

em comparação com outros sistemas de nanopartículas, por formar partículas 

de tamanho homogêneo e ajustável, em condições brandas (GAN et al., 2005), 

além do fato de que as partículas obtidas apresentam uma carga de superfície 

positiva que pode ser facilmente modulada e possuem uma grande capacidade 

para a associação de peptídeos, proteínas, oligonucleotides e plasmídeos 

(SHU & ZHU, 2000; JANES et al., 2001). 

Um estudo mais detalhado do emprego da quitosana como adjuvante de 

imunização na forma nanoparticulada para veiculação do veneno escorpiônico 

será de grande importância em saúde pública, podendo servir de base para a 

formulação de um novo soro contra as toxinas do veneno do escorpião T. 
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serrulatus, além da possibilidade de ampliação para a imunização de animais 

com outros antígenos. 

Neste contexto, uma alternativa é estudar a formulação de nanopartículas 

de quitosana, na veiculação do veneno escorpiônico e seu papel como 

adjuvante de imunização. 

É importante enfatizar que ainda não há soro produzido contra o veneno 

do escorpião Tityus stigmurus, principal agente etiológico do escorpionismo no 

Nordeste brasileiro, especialmente no Estado do Rio Grande. Portanto, este 

trabalho poderá fornecer também uma base para a obtenção de um soro 

inédito a curto ou médio prazo contra o veneno deste escorpião.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Obtenção de um sistema de nanopartículas de quitosana para a 

produção do soro contra o veneno do escorpião T. serrulatus. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Padronizar a metodologia da gelificação ionotrópica para obtenção de 

nanopartículas; 

 Estudar os parâmetros de obtenção das nanopartículas de quitosana 

reticuladas com TPP; 

 Estudar os parâmetros de encapsulação das proteínas do veneno do 

escorpião T. serrulatus e do BSA nas nanopartículas de quitosana reticuladas 

com TPP; 

 Caracterizar a distribuição do tamanho das partículas e potencial zeta dos 

sistemas nanoparticulados obtidos; 

 Imunizar animais de experimentação com o veneno de T. serrulatus 

associado aos adjuvantes: hidróxido de alumínio e nanopartículas de 

quitosana; 

 Obter amostras de soro dos animais (camundongos) imunizados e avaliar 

os títulos de anticorpos pela técnica de ELISA.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Eletroforese em gel de poliacrilamida das proteínas estudadas  

 

O perfil eletroforético do veneno do escorpião T. serrulatus e da albumina 

soro bovina (BSA), pode ser observado nas Figuras 5 e 6, respectivamente. As 

proteínas que compõem o veneno do escorpião T. serrulatus encontram-se 

predominantemente na faixa de massa molecular entre 30,0 a 60 kDa (Figura 

5). Enquanto as proteínas do BSA concentram-se em torno de 65 kDa (Figura 

6). Estes dados são de grande relevância para o estudo, já que estas 

proteínas identificadas, com base na massa molecular, podem ser 

incorporadas às partículas de quitosana por serem de menor massa, uma vez 

que a quitosana apresenta massa molecular de aproximadamente 210 kDa.  

 

 

 

 

Figura 5. Determinação do perfil eletroforético do veneno do escorpião T. serrulatus e 

do BSA. Gel corado em solução de “Commassie Brillant Blue” R-250. 
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4.2. Obtenção e caracterização de nanopartículas de quitosana para 

veiculação de peptídeos/proteínas do veneno do escorpião T. serrulatus 

e BSA 

 

As nanopartículas foram obtidas espontaneamente por ligações intra e 

intermoleculares entre os grupos fosfato do tripolifosfato polianiônico (TPP) e 

os amínicos da quitosana (JANES et al., 2001; PAN et al., 2002; GAN & 

WANG, 2007). Observou-se uma solução final opalescente o que, segundo a 

literatura, caracteriza a presença de nanopartículas na solução (GAN & 

WANG, 2007). 

O sistema coloidal de nanopartículas de quitosana-TPP, é 

termodinamicamente instável, especialmente em condições desfavoráveis de 

pH e em altas concentrações de partículas, por causa da energia de superfície 

elevada associada a escala nanométrica, além disso o tamanho e distribuição 

de tamanho das nanopartículas dependem em grande parte da concentração 

dos reagentes, peso molecular da quitosana e das condições de agitação da 

formulação (GAN et al., 2005). Sendo assim, diversos são os parâmetros que 

podem influenciar na obtenção e tamanho das partículas, com concentração 

dos reagentes, pH, volume das soluções, dentre outros, que aqui serão 

investigados. 

 

4.2.1. Variação da concentração da solução de TPP e da concentração da 

solução de quitosana 

 

Como descrito na metodologia, foram analisados os efeitos da 

concentração de TPP e da concentração de quitosana, no tamanho de 

partícula obtido. Através do método de gelificação iônica, foi possível obter 

partículas de quitosana reticulada, em diferentes concentrações estudadas, 

tanto de TPP quanto de quitosana. A Tabela 1 apresenta o índice e 

polidispersidade e tamanho das diferentes amostras. 
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Tabela 1. Tamanho de partícula e índice de polidispersidade para as diferentes 

concentrações de quitosana e TPP estudadas 

Conc. quitosana (%) Tamanho (nm) Índice de polidispersidade 

0,05 2393.3 0.005 

0, 075 2692.9 0.005 

0,1 188.0 0.260 

0, 125 166.2 0.302 

0, 150 141.7 0.304 

Conc. TPP (%) 

  0, 075 547.3 0.330 

0,1 145.9 0.474 

0, 125 1123.1 0.341 

0, 150 3684.4 0.276 

 

Variando as concentrações de TPP (0,150; 0,125; 0,100; 0,075%), 

mantendo a solução de quitosana com a concentração 0,1%, observou-se a 

formação de uma solução final opalescente, para as concentrações de TPP 

0,125; 0,100 e 0,075%, caracterizando a formação de partículas na escala 

nano, o diâmetro das partículas obtidas foi 1123,1, 145,9 e 547,3nm, 

respectivamente. Já para a concentração de TPP 0,150%, a solução obtida 

apresentou-se bastante turva, o que pode caracterizar a formação de 

partículas de maior diâmetro ou de agregados, o que foi comprovado com a 

ajuda do aparelho Zeta Sizer, onde para esta amostra as partículas 

apresentaram diâmetro superior a 3000nm. O menor tamanho de partícula 

obtido foi para a concentração de TPP 0,1% e o índice de polidispersidade 

para essa amostra de 0,474.  

Após selecionar a concentração de TPP, foi desenvolvido um segundo 

estudo variando-se as concentrações de quitosana (0,150; 0,125; 0,100; 0,075; 

0,050%) e mantendo a concentração de TPP 0,1%.  

Observou-se para as concentrações de quitosana de 0,050 e 0,075% 

uma solução muito turva, obtendo-se partículas de diâmetro em torno de 2393 

e 2692nm, respectivamente. Para as demais concentrações, 0,100, 0,125 e 

0,150% obteve-se partículas na escala nano, com diâmetro 188,0, 166,2 e 

141,7nm, respectivamente. A concentração de quitosana escolhida para dar 
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seqüência as análises foi a de 0,1% por ser possível nesta concentração obter 

partículas na escala nanométrica e com menor índice de polidispersidade 

(0,260) em relação às concentrações 0,125 e 0,150%, que foi 0,302 e 0,304 

(Tabela 1). 

Depois de escolher a melhor concentração de quitosana, foi investigado a 

melhor concentração de TPP. A Figura 7 apresenta os resultados deste 

experimento.              
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           Figura 6. Relação entre a variação da concentração da solução de TPP e quitosana (%)     

e o tamanho de partícula obtido (nm). Experimento 1- quitosana, experimento 2- TPP 

Como dito anteriormente, um fator de grande influencia no tamanho e 

distribuição de tamanho das nanopartículas é a concentração dos reagentes, 

sendo necessária uma concentração ideal tanto de TPP, quanto de quitosana 

para que ocorra a formação de nanopartículas. Quando a concentração inicial 

de quitosana ficou a baixo da concentração crítica ou concentração ideal para 

a reticulação, obteve-se agregados instantaneamente, o contrario ocorreu com 

a diminuição da concentração de TPP. Este fenômeno pode ser explicado pela 

modificação da carga de superfície das partículas, influenciada pela 

quantidade de quitosana e agente reticulador no sistema. A melhor 

concentração de TPP escolhida para seguir os estudos foi de 0,1%. 
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4.2.2. Variação da concentração de ácido acético na solução de quitosana 

 

A quitosana é um polissacarídeo que atua como uma base fraca e é 

insolúvel em pH neutro e alcalino (MI, et al., 2003). Já em meio ácido, é solúvel 

e os grupos amina apresentan-se carregados positivamente, conferindo ao 

polissacarídeo uma densidade de carga elevada (LEONG, et al., 1998). 

Portanto, a densidade de carga superficial das moléculas de quitosana é 

fortemente dependente do pH da solução (KO, et al., 2002; SHU, et al., 2001), 

e o processo de reticulação para a formação de quitosana-TPP nanopartículas 

é pH responsivo, sendo possível modular a formulação e as propriedades das 

nanopartículas, modificando o pH ou a concentração da solução de dissolução 

da quitosana.  

Como descrito no item 3.2.5.3 da metodologia, foram preparadas 

soluções de TPP 0,1% em água destilada (pH = 9) e soluções de quitosana 

0,1% em solução de ácido acético, variando as concentrações de ácido acético 

(0,125; 0,150; 0,175; 0,200; 0,275%), tendo o pH dessas soluções verificado. A 

Tabela 2 apresenta os resultados das diferentes amostras.  

 

Tabela 2. Tamanho de partícula, potencial zeta e índice de polidispersidade para as 

diferentes concentrações de AA (ácido acético) estudadas 

 

O tamanho das partículas obtidas variou entre 233,9 e 170,1 nm, e o 

potencial zeta entre 32,41 e 39,12 mV, para as concentrações de ácido acético 

entre 0,125 e 0,275%, respectivamente, tendo todas as amostras um bom 

índice de polidispersidade. Para as concentrações de ácido acético 0, 175 e 0, 

275% foram obtidas partículas com o menor diâmetro, 170,0 nm 

aproximadamente (Figura 8), com potencial zeta de 36,56 e 39,12 mV (Figura 

Conc. AA 

(%)         

Tamanho 

(nm) 

Potencial zeta 

(mV) 

 Índice de 

polidispersidade 

pH 

0,125 233.9         32,41 

 

0.322 4,3 

0,15 210.9 38,41 

 

0.306 4,07 

0,175 178.9 36,56 

 

0.305 3,94 

0,2 217.5 29,75 

 

0.324 3,82 

0,275 170.1 39,12 

 

0.301 3,5 
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9) e com um bom índice de polidispersão 0,305. A quantidade de ácido acético 

torna-se importante devido a capacidade de solubilização da quitosana, 

alterando assim a reatividade e pH final do meio reacional. Dessa forma, A 

concentração de 0,175% de ácido acético foi escolhida como melhor 

concentração para seguir os estudos. 

Concentração AA (%)

0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30

T
a
m

a
n
h
o
 (

n
m

)

160

170

180

190

200

210

220

230

240

Conc.AA x Tamanho (nm) 

 

Figura 7. Relação entre a variação da concentração da solução de ácido acético (%) e 

o tamanho de partícula obtido (nm). 

 

A concentração de ácido acético não apresentou uma correlação de 

variação linear com o potencial zeta, assim como com o tamanho de partícula 

obtido, como pode ser observado nas figuras 8 e 9, no entanto o potencial zeta 

mostrou-se inversamente proporcional ao tamanho de partícula, quanto maior 

o potencial zeta, menor o tamanho da partícula.  
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Figura 8. Relação entre a variação da concentração de ácido acético (%) e o potencial 

zeta (mV). 

 

4.2.3. Variação do volume da solução de gotejamento (TPP)  

 

Um fator importante, segundo a literatura, para melhor controle do 

diâmetro de partícula é o volume da solução de TPP gotejada na solução de 

quitosana. Foram gotejados diferentes volumes da solução de TPP (1,0; 2,0; 

3,0; 4,0; 5,0 mL) na solução de quitosana. O melhor diâmetro de partícula 

encontrado foi para 1,0 e 2,0 mL de solução gotejada, 526nm e 200nm, 

respectivamente.  

Para todos os outros volumes observou-se a formação de agregados 

(Figura 10), fato este que pode ser explicado pelo excesso das ligações intra e 

intermoleculares responsáveis pela formação das nanopartículas de quitosana, 

em altas concentrações de reagente aumentando a capacidade das moléculas 

de quitosana se ligarem formando agregados por causa da energia de 

superfície elevada associada a escala nanométrica (GAN et al., 2005) 
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Figura 9. Relação entre o volume da solução de TPP (mL) e o diâmetro de partícula 

obtido (nm) 

 

Neste estudo, também foi possível observar que para o volume de 1mL 

de TPP adicionado, nanopartículas foram obtidas, porém de tamanho maior 

que as obtidas para o volume de 2mL de TPP , onde as partículas 

apresentaram o diâmetro de 223,6 nm. Este dado mostrou-se diretamente 

relacionado ao potencial zeta, que se apresentou menor para o menor 

tamanho de partícula obtido (Tabela 03). Para os demais volumes, não foi 

possível verificar o tamanho de partícula e potencial zeta, devido a formação 

de agregados de baixa estabilidade termodinâmica, sedimentando antes do 

tempo final da leitura.  
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Tabela 3. Tamanho de partícula, potencial zeta e índice de polidispersidade para os 

diferentes volumes de TPP estudados. 

Volume TPP Tamanho (nm) Potencial zeta (mV) 

Índice de 

polidispersidade 

1mL 576.1 56,18 0.346 

2mL 223.6 35,15 0.237 

3mL Agregados _ _ 

4mL Agregados _ _ 

5mL Agregados _ _ 

 

 

4.2.4. Espectroscopia na região do infravermelho 

 

Para caracterizar a reticulação nas nanopartículas de quitosana-TPP 

foram realizadas análises de IV. Os espectros de IV da quitosana, do TPP e 

das nanopartículas de quitosana-TPP estão mostrados nas Figuras 11, 12 e 

13.  

No espectro da quitosana pura (Figura 11), é possível identificar bandas 

características da quitosana, como a banda de amina primária em 3435 cm-1, 

provavelmente o grupo hidroxila ficou sobreposto a banda de estiramento da 

amina primária, nesta região. Em 1642 cm-1 aparece o pico correspondente às 

vibrações de estiramento C=O de amida primária, sendo uma contribuição da 

quitina. Atribui-se a banda em 1381 cm-1 à deformação assimétrica de C-H do 

grupo CH3 referente ao grupo acetamida ainda presente na cadeia polimérica 

em pequena proporção, visto que a quitosana não está completamente 

desacetilada, o pico em 1321 cm-1 refere-se às vibrações de deformação axial 

do grupamento –CN da amida. A banda presente em 1078 cm-1 é atribuída ao 

estiramento vibracional do grupamento C–O (MUZZARELLI, 1977; COSTA & 

MANSUR, 2008). 
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Figura 10. Espectro do infravermelho da quitosana pura em pastilha de KBr 

 

Para o espectro do TPP puro, os picos em 1212 e 1097 cm-1, 

características do TPP, representam a presença do grupo P=O. A banda 

relacionada ao número de onda de 896 cm-1 esta se refere às vibrações de 

estiramento do grupo P=O do grupo fosfato do TPP e em 518 cm-1 aparecem 

às vibrações de deformação (LEE, 1879; LIN et al., 2007; LAUS et al., 2006). O 

espectro do reagente TPP pode ser observado na Figura 12. 

 

 

Figura 11. Espectro do infravermelho do TPP pura em pastilha de KBr 
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No espectro da quitosana reticulada com TPP (Figura 13), a interação do 

tripolifosfato ocorre através dos grupamentos amino protonados (NH3+) da 

quitosana, sendo evidenciada uma interação iônica na região próxima a 1563 

cm-1, comprovando a interação entre o TPP e a quitosana. O grupo de 

absorção em 1641,88 cm-1, característico da quitosana é observado no 

espectro, assim como o grupo de absorção em 896 cm-1, característico do 

TPP. No pico 534 cm-1 aparecem às vibrações de deformação (MUZZARELLI, 

1977; LEE, 1879; LIN et al., 2007). 

 

         

     Figura 12. Espectro do infravermelho das nanopartículas quitosana- TPP em 

pastilha de KBr 

 

Com os espectros da quitosana, do TPP e das nanopartículas, 

sobrepostos, é possível visualizar melhor a interação entre os grupos da 

quitosana e do TPP (Figura 14). 
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    Figura 13. Espectro do infravermelho da quitosana pura (C), do TPP (A) e das 

nanopartículas quitosana- TPP (B) em pastilha de KBr 

 

4.3. Incorporação das proteínas 

 

A inclusão das proteínas às nanopartículas foi realizada pela técnica de 

incorporação durante a preparação, com as proteínas solubilizadas na solução 

de TPP. Seguindo a metodologia anteriormente descrita no item 3.2.6, foram 

realizados ensaios com o BSA e com o veneno do escorpião T. serrulatus. A 

formação de nanopartículas de quitosana carregadas de BSA ou veneno, 

ocorreu espontaneamente quando a solução de TPP e proteina foi adicionada 

a solução de quitosana.  A Figura 15 apresenta os resultados do efeito da 

concentração de BSA incorporado no tamanho das nanopartículas. 
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Figura 14. Relação entre a concentração de BSA (%) e o diâmetro de partícula obtido 

(nm) 

Durante o processo de incorporação, as moléculas de proteína são 

aprisionadas a matriz das nanopartículas de quitosana, juntamente com 

algumas moléculas de proteínas, que podem ser absorvidas na superfície da 

partícula (GAN & WANG, 2007). O tamanho médio das nanopartículas de 

quitosana (184nm) obtidas pelos parâmetros selecionados não se alterou, 

quando foi adicionado ao sistema BSA nas concentrações 5 e 10 %, revelando 

os valores de 184,7 e 182,8nm, respectivamente, com potencial zeta de 35mV. 

Já para a concentração de BSA 20% adicionado ao sistema, as partículas 

formadas apresentaram diâmetro médio de 209 nm, com potencial zeta de 38 

mV. O diâmetro das partículas, para a concentração de BSA 30% foi de 170 

nm e potencial zeta de 31,37 mV (Tabela 4).  

Com o aumento da concentração de BSA, o tamanho de partícula não 

apresentou comportamento linear. Uma vez que as proteínas são formadas 

por macromoléculas com estrutura 3-D complexas, capazes de se dobrar e 

desdobrar em diferentes condições de solução, suas interações com 

a cadeia longa de quitosana catiônica e o conseqüente encapsulamento 

pode ser complicado, dependendo da estrutura conformacional das proteinas, 
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da carga eletrostática da superficie e das condições da solução, podendo o 

comportamento não linear entre o tamanho de partícula e a concentração de 

BSA ser explicado.  O tamanho de partícula  ter se mantido na mesma faixa, 

pode ter ocorrido pelo fato do TPP também agir como um agente de 

condensação formando pontes de hidrogênio com grupos amina livre 

das moléculas de quitosana e com os grupamentos da proteina, resultando em 

partículas mais compactas (GAN & WANG, 2007). 

Os resultados obtidos indicaram que o BSA foi incorporado ao sistema 

com eficiência, o que foi comprovado pelo teste da eficiência de encapsulação, 

e o tamanho de partícula foi mantido na escala nanométrica. Após o estudo 

com o BSA, foram selecionados às concentrações de 5 e 10% para o estudo 

com o veneno (Tabela 4 e Figura 16). 

 

Tabela 4. Tamanho de partícula, potencial zeta e índice de polidispersidade para as 

diferentes concentrações de BSA % e Veneno do escorpião T. serrulatus, incorporados 

as nanopartículas. 

Conc. BSA (%) Tamanho (nm) Potencial zeta (mV) 

Índice de 

polidispersidade 

0 188.0 42,37 0.321 

5 184.7 35,05 0.301 

10 182.8 35,23 0.295 

20 209.3 38,21 0.280 

30 170.8 31,37 0.224 

Conc. Veneno(%) 

   0 262.7 17.65 0.193 

5 149.6 24.34 0.164 

10 134.2 21.75 0.042 
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           Figura 15. Relação entre a concentração de veneno (%) e o diâmetro de partícula 

obtido (nm) 

 

Para as concentrações de veneno 5 e 10 %, as partículas apresentaram 

diâmetro de 149,6 e 134,2 nm e potencial zeta 24,34 e 21,75 mV. O índice de 

polidispersidade de 0,042 para a concentração de veneno 10%, foi o menor 

encontrado (Tabela 4). A diminuição do potencial zeta das nanopartículas é um 

comportamento esperado, já que foram adicionados ao sistema, no caso do 

veneno do escorpião, proteínas de caráter aniônico, em sua maioria (GAN & 

WANG, 2007). 

A diferença entre os valores do potencial zeta e tamanho das 

nanopartículas com o veneno do escorpião em relação às nanopartículas com 

o BSA, pode acontecer devido a interação das cargas das partículas, com o 

BSA e com o veneno, se darem de forma diferente. Já que as proteínas que 

compõem o veneno do escorpião apresentam em sua maioria caráter aniônico 

e as proteínas que compõem o BSA apresentam caráter tanto aniônico quanto 

catiônico, dependendo do pH do meio, o BSA é carregado negativamente em 

pH 7 e sofre mudanças conformacionais entre pH 4 e 8 (CARTER & HO, 

1994).  



56 

 

Como pode ser visto na Figura 16, a relação entre a concentração de 

veneno e o diâmetro de partícula obtido, mostrou-se inversamente 

proporcional. 

 

4.4. Eficiência de Encapsulação 

 

Os resultados de eficiência de encapsulação demonstraram que tanto as 

proteínas do BSA quanto as do veneno de Tityus serrulatus foram 

incorporadas de maneira eficiente às nanopartículas de quitosana (Tabelas 5 e 

6).  

 

Tabela 5. Média dos valores da absorbância, quantidade de proteína dosada e eficiência 

de encapsulação (EE) nas amostras de quitosana reticulada + BSA em diferentes 

concentrações e BSA puro (1mg/mL). 

 Quit. + 

BSA 0% 

Quit. + 

BSA 5% 

Quit. + 

BSA 10% 

Quit. + 

BSA 20% 

Quit. + 

BSA 30% 

BSA 

1mg/mL 

Abs 0,141 0,179 0,268 0,359 0,423 1,490 

Proteína -43,25 

µg/mL 

-11,59 

µg/mL 

 

62,59 

µg/mL 

138,41 

µg/mL 

191,75 

µg/mL 

1080,9 

µg/mL 

EE (%) - 100% 94,2% 87,19% 82,26% - 

 

Os resultados obtidos revelam uma eficiência de encapsulação de 100% 

para 5% de BSA adicionado ao sistema, 94,2% para 10% de BSA, 87,19% 

para 20% de BSA, e 82,26% para uma concentração de BSA 30% (Tabela 5). 

Para as proteínas do veneno do escorpião Tityus serrulatus, a eficiência de 

encapsulação foi de 100% para as concentrações de 5 e 10% do veneno,  

(Tabela 6).  
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Tabela 6. Média dos valores da absorbância, quantidade de proteína dosada e eficiência 

de encapsulação (EE) nas amostras de quitosana reticulada + veneno em diferentes 

concentrações e veneno puro (1mg/mL). 

 Quit. + 

veneno 0% 

Quit. + 

veneno 5% 

Quit. + 

veneno 10% 

veneno 

1mg/mL 

Abs 0, 204 0, 247 0, 258 0, 818 

Proteína -68,5 µg/mL -37,78 µg/mL 

 

-29,92 µg/mL 370,91 µg/mL 

EE (%) - 100% 100% - 

 

Esta elevada eficiência de encapsulação pode ser explicada por 

possíveis interações eletrostáticas que ocorrem entre os grupamentos de 

carga positiva da quitosana e os de carga negativa que compõem as proteínas 

(CARTER & HO, 1994) durante a formação das nanopartículas, além da 

massa molecular das proteínas do veneno e do BSA serem quatro vezes 

menores, que a massa molecular da quitosana, fato este comprovado pela 

eletroforese, proporcionando uma maior inclusão. Alguns estudos relatam que 

a eficiência de encapsulação de proteínas em nanopartículas de quitosana 

obtidas pela técnica de gelificação iônica pode estar diretamente ligada a 

carga das proteínas e ao grau de desacetilação da quitosana trabalhada (XU & 

DU, 2003).  
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4.5. Produção de anticorpos 

 

Os animais de experimentação foram imunizados com o veneno de T. 

serrulatus associado aos adjuvantes: hidróxido de alumínio e nanopartículas 

de quitosana, com inoculações semanais, por seis semanas, conforme a 

Tabela 7. Os animais de experimentação foram sangrados após seis semanas 

e o soro obtido. 

Tabela 7. Datas da imunização dos animais experimentais com o veneno do escorpião 

T. serrulatus associado a nova formulação e ao hidróxido de alumínio. N=45 animais, 7 

por grupo 

Data das imunizações 

 

Grupos Tratamento 

 Grupo 1 (7 animais) 

 

100µL Nanopartículas s.c 

 Grupo 2 (7 animais) 100µL Nanopartículas + 

veneno 5% s.c 

23/12, 30/12, 06/01, 13/01, 

20/01 e 27/01 

Grupo 3 (7 animais) 100µL Nanopartículas + 

veneno 10% s.c 

 Grupo 4 (7 animais) 100µL Hidróxido de alumínio 

10% + veneno 5% s.c 

 Grupo 5 (7 animais) 100µL Hidróxido de alumínio 

10% + veneno 10% s.c 

 Grupo 6 (7 animais) 100µL Hidróxido de alumínio 

10% s.c 

 Grupo 7 (7 animais) 100µL Solução salina s.c 

 

4.5.1. Títulos de anticorpos no soro 

 

Os títulos de anticorpos no soro foram medidos uma semana após o 

ultimo reforço da vacinação, pela técnica de ELISA. Os resultados demonstram 

que houve diferença significativa na produção de anticorpos comparando-se os 

grupos de animais vacinados com o adjuvante nanopartículas de quitosana 
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associado ao veneno na concentração de 5% e hidróxido de alumínio 

associado ao veneno na concentração de 10% (p <0,05), no entanto quando o 

grupo que foi vacinado com o adjuvante hidróxido de aluminio  associado com 

o veneno na concentração 10%  foi comparado com o grupo vacinado com as 

nanopartículas de quitosana associado com o veneno na concentração de 

10% não foi observado uma diferença significativa no título de anticorpo 

produzido, este resultado demonstra que as nanopartículas de quitosana agem 

de forma equipotente ao hidróxido de aluminio na produção de anticorpos.   

Os dados revelam também que  o grupo controle de animais imunizados 

com nanopartículas de quitosana quando comparado com o grupo vacinado 

com as nanopartículas de quitosana associadas com o veneno em ambas as 

concentrações (5 e 10%) apresentou uma diferença significativa de protecção 

imunitária (p <0,05). O mesmo foi observado quando comparou-se os títulos 

de anticorpos em animais vacinados com o adjuvante hidróxido de alumínio 

associado com o veneno em ambas as concentrações (5 e 10%) e os grupos 

de animais que receberam apenas o hidróxido de alumínio (p <0,05) (Figura 

16). 

 

Figura 16. Avaliação dos títulos de IgG obtidos no soro de animais após imunização 

durante seis semanas com os adjuvantes, hidróxido de alumínio ou quitosana 

nanopartículas por ELISA. * P <0,05 comparando os grupos vacinados com 

nanopartículas de quitosana e nanopartículas de quitosana com veneno 5 e 10%. + P 

<0,05 comparando os grupos vacinados com hidróxido de alumínio e hidróxido de 

alumínio com veneno 10%. # P <0,05 comparando os grupos vacinados com hidróxido 

de alumínio com veneno 10%  e quitosana nanopartículas com veneno 5 e 10%. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Alguns estudos vêm sendo desenvolvidos na busca de tecnologias 

adaptadas para encapsular e liberar proteínas nativas e/ou recombinantes 

capazes de induzir a produção de anticorpos. Entende-se por adjuvante 

qualquer material que aumente ou ocasione resposta imune a um antígeno, 

podendo ser um composto natural ou sintético (RESENDE, 2004).   

Problemas podem ser encontrados no desenvolvimento e uso de 

adjuvantes em vacinas humanas e veterinárias. A grande questão na utilização 

de adjuvantes em vacinas está na toxicidade e nos efeitos adversos de muitas 

formulações (GUPTA, 1995; RESENDE, 2004). 

A quitosana por ser um polímero biocompatível, biodegradável, não tóxico 

e podendo ser considerado imunogênico, como dito anteriormente, vêm sendo 

amplamente investigado para seu uso como adjuvante no processo de 

vacinação.  

No presente trabalho, foram investigados os parâmetros que podem 

influenciar no tamanho e obtenção das nanopartículas de quitosana como 

carreadores de proteínas e foi possível comparar os títulos de anticorpos 

obtidos durante o processo de vacinação de animais com o adjuvante hidróxido 

de alumínio e nanopartículas de quitosana, associado ao veneno do escorpião 

T. serrulatus. 

O maior desafio da nanotecnologia farmacêutica não é apenas a 

obtenção de partículas em escala nanométrica, mas sim o domínio da 

tecnologia e das variáveis envolvidas.  

As nanopartículas de quitosana reticulada com TPP por gelificação 

ionotrópica foram obtidas com sucesso. O tamanho de partículas variou entre 

180 e 250nm. A metodologia foi padronizada com sucesso e todas as 

condições experimentais relevantes forma investigadas e otimizada como a 

concentração dos reagentes, volume das soluções e a concentração da 

solução de ácido acético.  

A reticulação das cadeias de quitosana pelo TPP nas nanopartículas foi 

comprovada por espectroscopia de infravermelho. A formulação selecionada 

para realizar os testes de eficiência de encapsulação foi de ambos TPP e 
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quitosana na concentração 0,1%, a concentração da solução de ácido acético 

0,175% e o volume de TPP 2mL gotejado em 5mL da solução de quitosana, 

sob agitação magnética por 30 minutos.  

Após a obtenção das partículas, foi elaborada a formulação de 

nanopartículas de quitosana com proteínas de BSA e veneno de T. serrulatus 

em diferentes concentrações. O resultado obtido, para a eficiência de 

encapsulação foi bastante promissor chegando a valores acima de 80% para 

todas as formulações testadas. 

Os animais de experimentação foram imunizados com o veneno do 

escorpião associado à nova formulação desenvolvida e com o hidróxido de 

alumínio, para posterior análise dos títulos de anticorpos pela técnica de 

ELISA. Os resultados demonstraram que as nanopartículas de quitosana 

quando utilizadas como adjuvante de imunização podem promover uma 

potencialização da resposta imunológica, promovendo uma produção de 

anticorpos equivalente ao hidróxido de alumínio quando associados a mesma 

concentração de veneno de escorpião, porém apresentando as vantagens de 

ser menos inflamatório que o hidróxido de alumínio e requerer uma menor 

quantidade de antígeno a ser administrado por promover uma liberação 

modificada do mesmo. 

Este trabalho apresenta uma forte vertente de inovação na produção de 

produtos biotecnológicos, especialmente na obtenção de soros no tratamento 

com imunobiológicos envolvendo antivenenos. Haja vista que o emprego 

inédito da quitosana como adjuvante de imunização na forma nanoparticulada 

para veiculação do veneno escorpiônico poderá compor uma base para a 

formulação de um novo soro contra as toxinas do veneno do escorpião T. 

serrulatus, além da possibilidade de ampliação para a imunização de animais 

com outros antígenos como venenos de serpentes, aranhas, abelhas, vespas 

e outros animais peçonhentos, como no caso do Tityus stigmurus, principal 

espécie causadora do escorpionismo no Nordeste, para o qual ainda não há 

produção de um soro específico. 
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