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RESUMO 
 
 

O câncer é uma das principais causas de morte em todo o mundo, sendo as 
neoplasias malignas de pulmão, estômago, fígado, cólon e mama em maior número. 
E, recentemente, observa-se na literatura um grande número de trabalhos onde 
novos materiais, especialmente nanoparticulados, vêm sendo estudados como 
carreadores de drogas e radioisótopos aplicados ao tratamento do câncer. Como 
materiais mesoporosos à base de sílica, graças a sua enorme área superficial e 
biocompatibilidade, têm sido estudados intensivamente propiciando amplas 
aplicações em várias áreas, o emprego da sílica SBA-16 nanoestruturada podem vir 
a ser um específico carreador de radioisótopos acumulando-os nas células 
malignas. Com isso a proposta deste estudo é desenvolver estudos in vitro utilizando 
SBA-16 capaz de concentrar seletivamente nas células malignas quantidades 
terapêuticas do radioisótopo Gadolínio-159 conduzindo-as a morte. Neste trabalho 
foi realizada a síntese da sílica mesoporosa ordenada, SBA-16 e a incorporação do 
complexo Gd-DTPA-BMA, assim como a caracterização química e estrutural. As 
técnicas utilizadas para analisar a ocorrência da incorporação do complexo de 
gadolínio na matriz de sílica foram análise elementar, espectroscopia de emissão 
atômica (ICP-AES), análise elementar (CHN), espectroscopia na região do 
infravermelho (FTIR), adsorção de nitrogênio (BET), difração de raios-x a baixos 
ângulos (SAXS) e análise termogravimétrica (TG). Para análise da morfologia da 
sílica pura utilizou-se a microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia 
eletrônica de transmissão (MET). Por espectroscopia de correlação de fótons (PCS) 
foi possível obter a medida do tamanho médio das partículas, o índice de 
polidispersividade (PDI) da sílica SBA-16 e o potencial zeta por anemometria de 
laser Doppler (LDA). Os resultados de incorporação analisados por ICP-AES 
indicaram que o material SBA-16 obteve um alto índice de incorporação do gadolínio 
(93 %). A cinética de liberação, em fluído simulado corpóreo, apresentou 
estabilidade considerável e baixo teor de liberação (1 %). A sílica mesoporosa SBA-
16 apresentou viabilidade celular em contato direto com cultura de células. As 
amostras, com gadolínio incorporado na matriz de sílica, após da irradiação não 
apresentaram atividade citotóxica expressiva, o que implica que esses estudos 
devem aprimorados para que mais pesquisas na área de nanobiotecnologia sejam 
realizadas. 
 
 
Palavras chaves: SBA-16, Gd-DTPA-BMA, incorporação. 
  



ABSTRACT 
 

Cancer is a leading cause of death worldwide, and malignant neoplasms of the lung, 
stomach, liver, colon and breast in greater numbers. And recently observed in the 
literature a large number of reviews where new materials, especially nanoparticle, 
has been studied as drug carriers and radioisotopes applied to cancer treatment. 
How mesoporous materials based on silica, thanks to its huge surface area and 
biocompatibility, have been studied intensively providing broad applications in 
various areas, the use of nanostructured silica SBA-16 might be a carrier specific 
radioisotope accumulate in the cells malignant. Thus the aim of this study is to 
develop in vitro studies using SBA-16 can selectively concentrate in malignant cells 
therapeutic amounts of the radioisotope Gadolinium-159 escorting them to death. 
This work was performed orderly synthesis of mesoporous silica, SBA-16 and 
incorporating the complex Gd-DTPA-BMA, as well as chemical and structural 
characterization. The techniques used to analyze the occurrence of the incorporation 
of the gadolinium complex in the silica matrix were elemental analysis (CHN), atomic 
emission spectroscopy (ICP-AES), infrared spectroscopy (FTIR), nitrogen adsorption 
(BET), small-angle X-ray scattering (SAXS) and thermogravimetric analysis (TG). To 
analyze the morphology of pure silica used the scanning electron microscopy (SEM) 
and transmission electron microscopy (TEM). By photon correlation spectroscopy 
(PCS) it was possible to obtain a measure of mean particle size, the polydispersity 
index (PDI) of the silica SBA-16, and the zeta potential by laser Doppler anemometry 
(LDA). The results of incorporation analyzed by ICP-AES indicated that the material 
SBA-16 had a higher rate of incorporation of gadolinium (93%). The release kinetics 
in simulated body fluid, showed considerable stability and low release (1%). The 
mesoporous silica SBA-16 showed cell viability in direct contact with cell culture. 
Samples with gadolinium incorporated in the silica matrix after irradiation showed no 
significant cytotoxic activity, implying that these studies should improved so that more 
research in nanobiotechnology are performed. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2005, em sua assembleia geral realizada no dia 25 de maio, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu o câncer como um grave 

problema de saúde pública mundial. Passados seis anos, a doença continua sendo 

uma das principais causas de morte entre adultos em todo o mundo (Cazap et al., 

2010). Estudos epidemiológicos preveem, para o ano de 2025, um aumento de 

cerca de 50 % do número de casos de câncer nos países da América Latina e do 

Caribe. Neste ínterim, pesquisas científicas desempenham um importante papel na 

descoberta de métodos terapêuticos alternativos mais eficazes que possam reduzir 

significativamente o número de doentes, bem como fornecer aos pacientes melhor 

qualidade de vida (Torres Vigil et al., 2007). 

Observa-se na literatura que um grande número de trabalhos onde novos 

materiais, especialmente nanoestruturados, vem sendo estudados como 

carreadores de drogas e radioisótopos aplicados ao tratamento do câncer. Estes 

sistemas têm como principal objetivo a liberação controlada e entrega seletiva de 

fármacos antitumorais ou radioisótopos a tecidos alvo, preservando ao máximo 

tecidos sadios. Estas nanoestruturas podem ser constituídas de sistemas 

biodegradáveis como lipossomas e nanopartículas lipídicas sólidas (NLS), materiais 

inorgânicos como nanopartículas de sílica, metais e óxidos e nanotubos de carbono 

(Boca et al., 2011; Celer, 2007; Fulvio, 2009; Souza et al., 2009). 

Dentre estes sistemas, os lipossomas foram os mais pesquisados nas 

últimas décadas, sendo a formulação Doxil® (doxorubicina lipossomal peguilada), um 

dos poucos sistemas nanoestruturados em uso clínico no mundo, aplicado no 

tratamento do câncer (Li et al., 2007; Lin et al., 2004). Por outro lado, a sílica 

nanoestruturada mesoporosa, ao lado de outros sistemas inorgânicos vem 

recebendo, na última década, grande atenção de vários pesquisadores como novos 

promissores sistemas carreadores ou “Drug delivery systems”. Segundo trabalhos 

conduzidos por Andrade (2011); Hu e co-autores (2011); Pasqua e colaboradores 

(2007), estas nanopartículas são biocompatíveis e apresentam capacidade de 

adsorver, em seus poros, significativas quantidades de substâncias.  
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Na mesma direção segue o crescente interesse no desenvolvimento de 

radiofármacos para o tratamento de câncer. Radiofármacos são moléculas 

radiomarcadas concebidos para entregar doses terapêuticas de radiação ionizante 

para sítios específicos nos tumores cancerosos com alta especificidade no corpo. 

Muitos radiofármacos têm sido utilizados para o tratamento de cancros por mais de 

cinco décadas (Volkert; Hoffman, 1999b). O radionuclídeo presente no composto 

depende das propriedades de emissão nuclear e da meia-vida física, como tempo. 

Emissores de radiação beta negativa apresentam meia vida curta que proporcionam 

uma maior taxa de dose de radiação. Com essas características o Gadlínio-159 se 

encontra como um promissor radiofármaco devido a sua meia-vida de 18,59 horas e 

emissão de partículas beta negativas, com energias médias de 1001 KeV (Goorley; 

Nikjoo, 2000a; Volkert; Hoffman, 1999a).  

Em 1999, o FDA (Food and Drug Administration) autorizou o uso de 

microesferas de sílica, com tamanho compreendido entre 20 e 30 µm, associadas ao 

radioisótopo Ítrio-90, para o tratamento de tumores hepáticos não tratáveis. Estes 

sistemas são conhecidos comercialmente por SirSphere® e TheraSphere® (MDS 

Nordion, Ottawa, Ontário, Canadá) (Riaz et al., 2009; Vente et al., 2009). 

Considerando o contexto acima exposto, o presente trabalho envolve a 

síntese, a caracterização físico-química, morfológica e o estudo in vitro de 

nanoestruturas a base de sílica SBA-16 contendo o radioisótopo terapêutico Gd-159 

em células cancerosas.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

Preparar sistemas nanoestruturados a base de sílica mesoporosa, SBA-

16, contendo o radioisótopo 159Gd visando avaliar in vitro os efeitos no tratamento do 

câncer. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Sintetizar nanopartículas de sílica SBA-16 com tamanho adequado a 

realização de estudos in vitro; 

 Caracterizar físico-quimicamente e morfologicamente as nanoestruturas de 

sílica SBA-16 e as amostras com diferentes tempos de incorporação; 

 Incorporar o complexo Gd-DTPA-BMA na matriz de sílica SBA-16 

nanoestruturada; 

 Verificar in vitro a cinética de liberação do complexo Gd-DTPA-BMA 

incorporado nas nanoestruturas em fluído corpóreo simulado (SBF); 

 Ativar, por fluxo de nêutrons, o gadolínio no complexo Gd-DTPA-BMA e este 

incorporado na matriz de sílica SBA-16; 

 Realizar estudos de atividade antitumoral in vitro de diferentes formulações de 

sílica SBA-16 nanoestruturadas contendo o complexo 159Gd-DTPA-BMA. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

O câncer é uma das principais causas de morte em todo o mundo, sendo 

as neoplasias malignas de pulmão, estômago, fígado, cólon e mama em maior 

número (WHO, 2011). Considerando esta realidade, existe uma investigação 

contínua na busca de novos e melhores métodos que possam contribuir para o 

diagnóstico precoce e para a cura do câncer (INCA, 2009).  

A radioterapia, uma das abordagens terapêuticas mais utilizadas contra 

diversos tipos de tumores sólidos, encontra sérias dificuldades em atuar 

seletivamente, discriminando células oncogênicas de células normais e, por esse 

motivo, contabiliza até nos dias de hoje, vários e sérios efeitos colaterais como 

radiodermatites, extensas queimaduras na pele e também considerável redução da 

capacidade imunológica dos pacientes a ela submetidos. Observa-se ainda, um 

incremento significativo destes efeitos quando a lesão maligna se localiza em 

regiões de elevada complexidade anatômica, obrigando a radiação ionizante 

atravessar tecidos sadios até encontrar as células oncogênicas, depositando, no seu 

trajeto, parte de sua energia (Almeida et al., 2008). Buscando contornar estes 

problemas, a terapia com radiofármacos se configura como uma alternativa a 

radioterapia convencional por atuar principalmente sobre células malignas em 

detrimento aos tecidos sadios. 

Considerando que o emprego da sílica SBA-16 nanoestruturada pode vir 

a ser um específico carreador de radioisótopos acumulando-os nas células 

malignas, a proposta deste trabalho é desenvolver estudos in vitro utilizando SBA-16 

capaz de concentrar seletivamente nas células malignas quantidades terapêuticas 

do radioisótopo Gadolínio-159 conduzindo-as a morte. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1. Materiais mesoporosos 

 

Segundo a IUPAC materiais porosos podem ser classificados como (Sing 

et al., 1984):  

 materiais microporos com tamanho de poros < 2nm; 

 materiais mesoporosos com tamanho de poros entre 2 a 50 nm; 

 matérias macroporosos com tamanho de poros > 50 nm. 

 

Os poros podem ter diferentes formas, tais como esférica e cilíndrica, ou 

podem estar dispostos em diferentes estruturas, conforme demonstrado na Figura 1 

(Raman, Anderson e Brinker, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Desenho ilustrativo das estruturas do grupo de materiais 

mesoporosos: (a) MCM-41, (b) MCM-48 e (c) MCM-50. 

 

Dentre os métodos possíveis para se obter materiais porosos, destaca-se 

o método sol-gel. Este é uma maneira simples e versátil de baixa temperatura de 

preparação de materiais porosos a baixa temperatura. Especialmente os materiais à 

base de sílica que têm atraído muito interesse, pois eles não são tóxicos, são 

biocompatíveis, são bioerodíveis e podem ser projetados em uma variedade de 

formas: partículas esféricas, fibras, filmes e monólitos  (Rosenholm e Lindén, 2008; 

Rivera-Muñoz e Huirache-Acuña, 2010).  

Dentre os mecanismos envolvidos no processo sol-gel apenas a primeira 

etapa, a hidrólise, é bem conhecida, pois as reações de condensação começam 
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antes das reações de hidrólise terminar, tornando o mecanismo muito complexo e 

envolvendo muitas reações de hidrólise e condensação ao mesmo tempo (Brinker, 

1990; Rivera-Muñoz e Huirache-Acuña, 2010). 

A primeira etapa de polimerização do processo sol-gel pode ser dividida 

em duas partes: Reação I, onde ocorre a hidrólise do grupo alcóxido com a 

formação de grupos reativos do tipo silanol; 

 

Si(OR)4 + nH2O   Si(OR)4-n(OH)n + nROH               (Reação I) 

 

E Reação 2, onde ocorre a condensação do grupo silanol, a qual leva inicialmente à 

formação do sol e, eventualmente, ao gel; 

 

Si – OH + HO – Si    Si – O – Si + H2O              (Reação II) 

 

ou  

 

Si – OR + HO – Si    Si – O – Si + ROH              (Reação II) 

 

No processo sol-gel os precursores usados para a preparação do material 

consistem de um elemento metálico, ou semimetal, rodeado por vários ligantes. Os 

precursores utilizados podem ser inorgânicos ou orgânicos. Os mais comum são 

alcóxidos, especialmente tetrametilortossilicato (TMOS), ou tetraetilortosilicato 

(TEOS) (Figura 2). Outros alcóxidos de longas cadeias alquílicas também podem ser 

utilizados. Em soluções aquosas ocorrem hidrólises dos grupos alcóxidos (Reação I) 

e a condensação do gupo silanol ou a condensação da água para formar uma rede 

de silica (Reação II e III). Ambas as etapas podem ser controlados variando o pH da 

solução (Brinker, 1990; Johansson, 2010). 
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Figura 2. Fórmula química do percussor de sílica TEOS. 

 

O processo sol-gel possui vantagens como a obtenção de materiais com 

elevada pureza, homogeneidade, elevadas áreas superficiais, porosidade e 

capacidade de trabalhar com geometrias complexas, tornando o método bastante 

eficaz para sintetizar materiais mesoporosos. Contudo, esse processo pode resultar 

em uma distribuição de tamanho de poros muito extensa, o que pode comprometer o 

seu desempenho. Para contornar essa situação houve um avanço importante na 

síntese de materiais mesoporos com o uso de copolímeros em blocos neutros como 

moldes para a síntese de materiais, especialmente Pluronics EOxPOyEOx, onde EO 

representa o óxido de polietileno e o PO óxido de poli-propileno (Celer, 2007; Fulvio, 

2009; Johansson, 2010). 

Em 1992 foi relatada uma nova família de materiais mesoporosos 

ordenados (M41S) e esta se tornou o ponto de partida de um novo campo de 

pesquisa que foram designados MCM-X (Mobil Crystalline of Materials) e 

sintetizados pelos laboratórios da Mobile Corporation (Beck et al., 1992). Sílica 

mesoporosa com estruturas de poros diferentes foram sintetizados como, por 

exemplo, MCM-41 com poros ordenados cilíndricos hexagonais e MCM-48, com 

uma estrutura de poros cúbica. Essa presença de uma geometria regular e a 

elevada estabilidade possibilita diversificadas aplicações desses materiais tais como 

em catálise, adsorção, separação, e aplicações biológicas (Celer, 2007; Johansson, 

2010). 

Um trabablho conduzido por Zhao e colaboradores (1998)levou à 

descoberta da família SBAn (Santa Barbara Amorphous) com a síntese do SBA-15 e 

a patir desse estudo  novas pesquisas foram conduzidas para formação de materiais 

com propriedades estruturais semlhenates  como, por exemplo, o SBA-16 (Fulvio, 

2009; Zhao, 1998). 
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O SBA-15 apresenta uma rede hexagonal de mesoporos com uma 

estreita distribuição de tamanho de poros, usualmente na faixa de 4,6 a 30nm, e 

áreas superficiais na faixa de 690 – 1040 m2.g-1. Diferente do MCM-41, o SBA-15 

pode possuir além dos mesoporos primários, mesoporos secundários e microporos 

não ordenados entre suas paredes (Sousa et al., 2008). Além disso, estudos 

demonstram uma boa capacidade de incorporação de fármacos como, por exemplo, 

atenolol, cisplatina, carboplatina (Sousa e Sousa, 2006; Sousa et al., 2009; Souza, 

Ardisson e Sousa, 2009). 

 

4.1.1 Sílica mesoporosa SBA-16 

 

A sílica porosa ordenada SBA-16 apresenta uma área superficial de 400 – 

1000 m2.g-1,  uma estrutura cúbica de poros 3D correspondente ao grupo espacial 

Im3m (Figura 3) e diâmetro de poros de 2 – 15 nm (Andrade, 2011; Cheng et al., 

2003; Mesa et al., 2008). Neste arranjo cúbico de corpo centrado cada poro está 

conectado com seus oito vizinhos mais próximos através de aberturas para formar 

um sistema de rede mesoporosa multidirecional, o que facilita a difusão e transporte 

de várias espécies (Fulvio, 2009). Este tipo de sílica mesoestruturada de poros 

tridimensionais altamente interligados é esperado ser superior a estruturas 

hexagonais bidimensionais com canal de poros unidimensionais, como o SBA-15, 

porque facilita a transferência de massa, é menos suscetível para o bloqueio dos 

poros e assegura a acessibilidade dos poros de qualquer direção (Hu et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrutura cúbica do SBA-16. Adaptado de Fulvio (2009) e Andrade 

(2011). 
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A sílica SBA-16, assim como outros materiais mesoporosos ordenados, 

pode ser preparada por uma variedade de procedimentos e sobre uma extensa faixa 

de composições usando-se para isso vários direcionadores de estrutura (templates) 

diferentes. Os templates orgânicos mais utilizados são: surfactantes (catiônicos, 

aniônicos e neutros), templates poliméricos (copolímeros em bloco, dendrímeros e 

látex) e sistemas biológicos (proteínas, polissacarídeos, bactérias e vírus).  A síntese 

do SBA-16 é normalmente realizada em meio ácido usando surfactantes como 

direcionadores de rede, do tipo copolímero tribloco não-iônico, tais como PLURONIC 

F127 (PEO106PPO70PEO106) (Cheng et al., 2003; Mesa et al., 2008). A fonte de sílica 

é o tetraetilortosilicato (TEOS), usualmente empregado no processo sol-gel. 

Algumas condições de síntese, como temperatura, acidez, tipo de surfactante, 

tempo de agitação, envelhecimento e tempo afetam a evolução da morfologia da 

SBA-16 (Cheng et al., 2003; Hench and West, 1990; Mesa et al., 2008; Ballem et al., 

2010). 

Recentemente Andrade (Andrade, 2011), avaliou a atividade citotóxica de 

amostras de SBA-16 pura e funcionalizada com diferentes grupos orgânicos, através 

do ensaio com o MTT. O MTT [3-(4,5-dimetyl-2-thiazolyl-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium 

bromide)] é um sal de coloração amarela capaz de captar elétrons da cadeia 

transportadores de elétrons, em uma reação de oxi-redução. Esse sal, ao ser 

reduzido por enzimas desidrogenases de células metabolicamente viáveis, forma 

cristais de coloração roxa, o Formazan. Esses cristais são insolúveis em água e 

apresentam pico de absorção em 570 nm (ISO 10993-5, 2009). No ensaio de 

citotoxicidade tanto no grupo controle quanto nos grupos das células cancerosas 

expostas às diferentes amostras a viabilidade foi em torno de 90 % para as células 

glioblastoma multiforme murino (U87), glioblastoma multiforme humano (T98), 

carcinoma mamário ascítico de Ehrlich (CAE) e para as células carcinoma mamário 

humano (MCF-7). As células expostas apresentaram alta viabilidade sendo 

semelhantes à viabilidade das células do grupo controle demostrando a 

potencialidade do sistema em aplicações biológicas. 
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4.1.2. A sílica mesoporosa como carreador de fármacos  

 

Durante as últimas duas décadas, pesquisadores envolvidos no 

desenvolvimento de produtos farmacêuticos têm entendido que a forma de entrega 

de um fármaco ao sitio alvo é uma parte fundamental do desenvolvimento de um 

medicamento. Assim, uma vasta gama de sistemas de entrega de drogas foi assim 

concebida. Idealmente, todos estes sistemas buscam melhorar a estabilidade, 

absorção e concentração terapêutica do fármaco no tecido-alvo, bem como permitir 

a liberação reprodutível e de longo prazo no local de destino (Sahoo et al., 2007). 

Além de reduzir a frequência de administração de drogas e assim, melhorar o 

conforto do paciente, novos sistemas de liberação controlada oferecem proteção e 

melhoria farmacocinética de compostos degradáveis como peptídeos e proteínas, 

que muitas vezes, têm meia-vida in vivo curta (Orive et al., 2003). 

O desenvolvimento de sistema de liberação controlada de drogas 

representa para a indústria farmacêutica uma ferramenta estratégica para a 

expansão de mercados. Essas novas tecnologias podem oferecer vantagens 

competitivas após a expiração de patentes e evitar a concorrência de genéricos. 

Demonstrando claramente essa vantagem, 13 % do mercado global farmacêutico 

estão relacionados com a venda de produtos que incluem um sistema de entrega de 

drogas (Mazzola, 2003). 

Um dos nanomateriais em destaque para aplicações biomédicas e que 

tem sido extensamente estudado é a sílica nanoestruturada.  A sílica apresenta 

características químicas bem estabelecidas que possibilita a modificação de sua 

superfície com vários grupos funcionais como amina, tiol, carboxil e metacrilato 

(Smith et al., 2006). Este sistema também pode ser modificado com biomoléculas 

para aplicações biológicas. A superfície modificada com biomoléculas permite o 

reconhecimento específico entre as espécies livres e as imobilizadas, podendo 

proporcionar informações diagnósticas ou servir como um processo de separação ou 

purificação (Jin et al., 2003).  

Materiais mesoporosos à base de sílica, graças a sua enorme área 

superficial e biocompatibilidade, têm sido estudados intensivamente propiciando 

amplas aplicações em várias áreas (Sousa and Sousa, 2005). Desde 2001 quando a 
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primeira publicação de sílica mesoporosa (MCM-41) como sistema carreador de 

drogas foi apresentada, nos últimos anos houve um crescimento exponencial nas 

pesquisas em aplicações biomédicas das sílicas mesoporosas nanoparticuladas 

demonstrado na Figura 4 (Tang, Li e Chen, D., 2012). 

Figura 4. Estatísticas de publicações no site de busca “ISI web of science” em 

tópicos de “mesoporous silica” e “drug delivery”. Adaptado de Tang et al., 

2012. 

 

Estudos conduzidos por Vallet-Regi e colaboradores (2001) foram 

pioneiros na proposição do uso de sílica mesoporosa como carreadores de 

fármacos, carregando o ibuprofeno em matrizes de sílica MCM-41. Desde então, 

mais e mais pesquisadores se concentraram em desenvolver novas aplicações de 

matrizes de sílica mesoporosa como carreadores de fármacos. 

Alguns trabalhos publicados recentemente mostram a associação das 

nanoestruturas de sílica e o carvedilol, um fármaco anti-hipertensivo (Hu et al., 

2011). Outros trabalhos mostram a associação de agentes antitumorais in vitro (He 

et al., 2010) e modificado com folato na supressão de tumor pancreático humano em 

ratos (Lu et al., 2011). 
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Estes sistemas são capazes de oferecer vantagens sobre as terapias 

convencionais, uma vez que os fármacos são entregues localmente ao invés de 

sistemicamente, onde se observa efeitos secundários nocivos (Sousa et al., 2009). 

As terapias tradicionais são caracterizadas por um aumento da concentração do 

fármaco no plasma sanguíneo após a ingestão ou administração intravascular, 

seguido de uma diminuição, levando a um comportamento sinusoidal da 

concentração da droga no plasma em função do tempo (Vallet-Regí et al., 2007). 

 

4.2. Câncer 

 

No Brasil, as estimativas para o ano de 2012 serão válidas também para 

o ano de 2013 e aponta a ocorrência de aproximadamente 518.510 casos novos de 

câncer. Os tipos mais incidentes serão os cânceres de pele não melanoma, próstata, 

pulmão, cólon e reto e estômago para o sexo masculino; e os cânceres de pele não 

melanoma, mama, colo do útero, cólon e reto (INCA, 2012). 

A radioterapia, empregada clinicamente em grande escala em todo o 

mundo, desde a década de 70, tem como principais alvos os tumores sólidos não 

metastizados. Infelizmente, devido às suas próprias características, esta técnica 

atua de modo indiscriminado nos diferentes tecidos, destruindo tanto células 

tumorais quanto células sadias. Neste contexto, o emprego da radiação ionizante em 

procedimentos terapêuticos, deve ser direcionado principalmente às células 

tumorais, minimizando as doses de radiação em tecidos sadios. Buscando estes 

objetivos, a radioterapia, através de diversas técnicas de colimação, blindagem e 

escalonamento de doses, busca concentrar elevadas doses de radiação 

exclusivamente nos tecidos tumorais. Entretanto, mesmo direcionando e/ou 

escalonando as doses e empregando-se modernas técnicas como a 3D-CRT (3-

Dimensional Conformal Radiotherapy) e a IMRT (Intensity Modulated Radiation 

Therapy), observa-se em alguns casos uma modesta redução dos efeitos adversos 

sob tecidos sadios (Bos et al., 2005; Chen et al., 2004). 

Buscando-se minimizar os efeitos adversos da radioterapia, 

principalmente os efeitos imediatos, vários estudos veem sendo conduzidos com o 

objetivo de desenvolver novas formas seletivas de aplicação da radiação ionizante 
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às células tumorais, protegendo ao máximo as células sadias. Dentre estes avanços, 

observam-se nos últimos anos, intensas pesquisas focadas no desenvolvimento de 

formulações farmacêuticas nanoestruturadas, como lipossomas e nanopartículas 

capazes de encapsular radioisótopos emissores de radiação particulada visando o 

tratamento de diversos tipos de cânceres. Estes sistemas têm como objetivo 

principal a entrega e a retenção de radioisótopos com elevada atividade específica 

às células tumorais, depositando nelas elevadas doses de radiação, conduzindo-as 

à morte. Simultaneamente, estes sistemas objetivam a minimização dos efeitos 

adversos da radiação em tecidos sadios adjacentes (Kwekkeboom et al., 2003; 

Oliveira et al., 2006). 

Alguns trabalhos publicados na literatura demonstram a potencialidade 

terapêutica de alguns radioisótopos contra o câncer, baseando-se exclusivamente 

em características físicas como o tipo de decaimento, a atividade específica e o 

tempo de meia-vida física. Nestes trabalhos, o radioisótopo Gadolínio-159 é citado 

como um promissor radioisótopo por apresentar um decaimento beta negativo com 

uma energia média de 1001 keV e elevada atividade específica (Soares et al., 2010; 

Soares et al., 2011a; Soares et al., 2011b). 

 

4.3. Radiofármacos terapêuticos 

 

Um radiofármaco é um composto radioativo usado para o diagnóstico ou 

tratamento terapêutico de doenças humanas. Este composto apresenta dois 

componentes principais: um radionuclídeo e um carreador. Sendo que a utilidade de 

um radiofármaco é ditada pelas características desses dois componentes (Saha, 

2010). Radiofármacos terapêuticos são moléculas projetadas para oferecer doses 

terapêuticas de radiação ionizante para sítios da doença específica (na maioria das 

vezes tumores cancerosos), com alta especificidade no corpo (Volkert e Hoffman, 

1999). 

A escolha do radionuclídeo depende das propriedades da emissão 

nuclear, da meia-vida física, das características de deterioração, da farmacocinética 

in vivo do radiofármaco, do custo e da disponibilidade. O tipo de emissão de 

partículas que é aplicável dependerá do tamanho do tumor, da distribuição 
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intratumoral (ou seja, grau de heterogeneidade da deposição do radiofármaco), da 

farmacocinética do marcador e outros fatores. Radioisótopos emissores de 

partículas são eficazes para a entrega localizada de doses de radiações ionizantes. 

Cada tipo dessas partículas tem alcance efetivo diferente e propriedades de 

transferência de energia linear (LET) (Saha, 2010; Volkert e Hoffman, 1999). 

Radionuclídeos emissores de radiação particulada beta (β-), tais como 

90Y, 153Sm e 131I, com meia vida curta e que proporcionam uma maior taxa de dose 

de radiação, foram utilizados de forma eficaz no alívio da dor óssea devido a 

metástases, sinovectomia, e tumores (Soares et al., 2010). A Tabela 1 mostra 

alguns radioisótopos e suas principais características utilizados na terapia do câncer. 

Um sistema de sílica comercialmente conhecido, TheraSphere® (MDS 

Nordion, Ottawa, Canadá), foi aprovado para testes pelo FDA em 1999 e, 

recentemente, aprovado para uso clínico em pacientes com carcinoma hepatocelular 

e câncer de cólon metastático do fígado. Este sistema é composto por microesferas 

não-biodegradáveis de sílica,  com diâmetros variando entre 20 e 30 µm e 

associadas ao radioisótopo Ítrio-90 são injetadas na artéria de alimentação do tumor. 

Isso permite a administração de uma alta dose para o tumor com um mínimo de 

toxicidade para os tecidos normais (Lewandowski e Salem, 2006; Riaz et al., 2009).  
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Tabela 1. Radionuclídeos para terapia. Adptado de Oliveira e colaboradores 

(2006). 

 

Radionuclídeo 

Tempo 

de meia-

vida 

(dias) 

Modo de 

decaimento 

Energia 

máxima β 

(MeV) 

Energia de 

Raios γ 

(MeV) 

Alcance 

máximo nos 

tecidos 

(mm) 

131I 8,0 β- 0,81 0,364 (81%) 2,4 

32P 14,3 β- 1,71 _ 8,7 

67Cu 2,6 β- 0,57 
0,185 (48%) 

0,092 (23%) 
_ 

177Lu 6,7 β- 0,5 
0,113 (6,4%) 

0,208 (11%) 
_ 

89Sr 50,5 β- 1,46 _ 8,0 

186Re 3,8 β- 1,07 0,137 (9%) 5,0 

153Sm 1,9 β- 0,8 0,103 (29%) 3,0 

90Y 2,7 β- 2,27 _ 12,0 

188Re 0,71 β- 2,11 0,155 (15%) 10,8 

117mSn 13,6 β- 0,13 0,158 (87%) 0,3 

213Bi 0,032  α 8,0 0,440 (17%) 0,1 

212Bi 0,042 α 6,0 0,727 (7%) 70 µm 

211At 0,30 α 6,0 0,670 (0,3%) 65 µm 

125I 0,76 CE 

0,4 keV 

(elétron 

Auger) 

25-35 keV 10 nm 

Nota: CE – Captura Eletrônica 
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4.2.3. Gadolínio-159 como radioisótopo terapêutico 

 

De acordo com Saha (Saha, 2010) alguns radioisótopos apresentam 

simultaneamente, algumas das principais características físicas desejáveis para 

aplicações terapêuticas, dentre os quais, podemos destacar o 131I como o 

radioisótopo com o maior número de aplicações em pacientes, o 153Sm e o 186Re 

empregados como paliativo de dor óssea, e o 90Y como um importante radioisótopo 

constituinte de preparações farmacêuticas, empregadas em procedimentos 

terapêuticos contra o câncer (SIR-Spheres® - Sirtex Medical, Sydney, Austrália; 

TheraSphere® - MDS Nordion, Ottawa, Ontário, Canadá) (Riaz et al., 2009; Sangro 

et al., 2006; Vente et al., 2009). 

A Gadodiamida (OMNISCAN®) é meio de contraste utilizada em imagem 

de Ressonância Magnética Nuclear (IRM) craniana e espinal, assim como outras 

partes do corpo incluindo o coração. Quimicamente, a Gadodiamida é um complexo 

metálico multidentado de gadolínio denominado de ácido 

dietilenotriaminopentaacético-bis-metilamida (Gd-DTPA-BMA), representado abaixo 

na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fórmula estrutural plana do complexo Gd-DTPA-BMA (OMNISCAN®) 

 

O gadolínio presente no complexo Gd-DTPA-BMA é uma mistura de 

vários isótopos: 152Gd (0,20%), 154Gd (2,18%), 155Gd (14,80%), 156Gd (20,47%), 

157Gd (15,65%), 158Gd (24,84%), e 160Gd (21,86%). O radioisótopo 159Gd pode ser 
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obtido através de irradiação com nêutron e este tem sido citado, em alguns trabalhos 

publicados na literatura, como um novo radioisótopo terapêutico com 

potencialidades de emprego na área de medicina nuclear, devido as suas 

características físicas, como tempo de meia-vida de 18,59 horas e emissão de 

partículas beta negativas, com energias médias de 1001 KeV assim como mostra a 

Figura 6 (Goorley & Nikjoo, 2000; Soares et al., 2010; Soares et al., 2011b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema do decaimento do Gadolínio-159. 
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5. METODOLOGIA  

 

5.1. Síntese de nanoestruturas de sílica SBA-16 

 

As nanopartículas de sílica SBA-16 foram preparadas em um recipiente 

de teflon a partir da dissolução de 3,0 g do surfactante não iônico F127 (poli [(etileno 

oxido)-bloco-poli (propileno oxido) bloco-poli (etileno oxido)] (Sigma-Adrich)) em 144 

mL de água destilada e 14 mL de ácido clorídrico (HCl 38 %). A mistura foi mantida 

sob agitação durante 30 minutos. Em seguida, adicionou-se 11 mL de butanol. Após 

uma hora, a esta solução foi adicionado 15,3 mL de tetraetilortossilicato (TEOS, 

Sigma-Adrich) sob agitação. Logo em seguida, o recipiente de teflon foi fechado e 

mantido a temperatura constante de 45 ºC, durante 24 horas. A mistura final foi 

mantida por mais 24 horas em uma estufa (FANEM, controlador modelo A-HI) a 

temperatura de 100 °C. Na sequência, a mistura foi filtrada a quente e o material 

sólido obtido foi seco na estufa FANEM, controlador modelo A-HI a 60 ºC, por 

aproximadamente 24 horas. 

O material obtido até esta etapa ainda apresenta em sua estrutura o 

agente direcionador de rede, que é o surfactante F127. Assim, procedeu-se a 

remoção do surfactante utilizando o método de calcinação. A calcinação foi 

conduzida em um forno tubular horizontal no qual o material sintetizado foi aquecido, 

sob fluxo de nitrogênio (99,999 %), a uma taxa de 5 ºC/min até a temperatura de 550 

ºC. Após atingir a temperatura o fluxo de nitrogênio foi mantido por uma hora. Em 

seguida o fluxo foi desligado e as entradas do forno foram abertas deixando sob 

atmosfera do ar até o resfriamento da amostra. O esquema geral da síntese da sílica 

SBA-16 está apresentado na Figura 7. 
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Figura 7. Esquema da síntese da sílica SBA-16. 

 

5.2. Estudo da taxa de incorporação da Gd-DTPA-BMA em partículas de sílica 

  

Para o estudo da taxa de incorporação de Gd-DTPA-BMA, 2,0 g de sílica 

SBA-16 dispersos em 150 mL de água MilliQ® foi submetido a um processo de  

sonificação em ultrassom de ponta por  30 minutos (depositando cerca de 15 kJ de 

energia) e logo após foi adicionado 2,0 g (7 mL) do complexo Gd-DTPA-BMA, na 

razão 1:1 (m/m). Em seguida a solução foi levada para incubadora Inova™ 4200. 

Esse procedimento foi realizado com quatro diferentes tempos de incubação de 24, 

72, 120 e 160 horas (sendo rotuladas como 24h, 72h, 120h e 160h) a de 25 °C 

agitações de 200 rpm. Após os intervalos de tempos as diferentes soluções foram 

filtradas, utilizando uma membrana com tamanho de poro de 0,45 µm de 

policarbonato da Isopore™ (Millipore®) como demonstrado na Figura 8. Depois 

foram separados 25 mL de cada solução filtrada para análise por método de 

espectrometria emissão atômica com plasma indutivamente acoplado (ICP-AES) no 

Laboratório de Espectrometria Atômica no Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear (CDTN), situado na cidade Belo Horizonte – MG, para o cálculo 

de incorporação do complexo Gd-DTPA-BMA na sílica SBA-16. O equipamento foi 

calibrado com o padrão de cloreto de gadolínio da Sigma-Aldrich.  
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Figura 8. Esquema de incorporação do complexo Gd-DTPA-BMA na sílica SBA-

16. 

  

5.3. Caracterização físico-química e morfológica das amostras 

 

5.3.1. Espectroscopia na Região de Infravermelho 

 

A Espectroscopia na Região de Infravermelho por Transformada de 

Fourier (FTIR) foi empregada para caracterizar os grupos típicos da rede de sílica, o 

complexo Gd-DTPA-BMA (OMNISCAN®) e as amostras 24h, 72h, 120h e 160h. Os 

espectros de IV abrangendo a região de 4000 - 600 cm-1 foram obtidos por meio de 

um espectrofotômetro FTIR Thermo Scientific Nicolet 6700 no Laboratório de 

Materiais Nanoestruturados para Bioaplicações no Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear (CDTN). A aquisição do espectro a temperatura ambiente, das 

amostras em pó (SBA-16 e o complexo Gd-DTPA-BMA associado na sílica) e líquida 

(Gd-DTPA-BMA), e foi feita com resolução de 4 cm-1 e 64 scans.min-1. 
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5.3.2. Análise Térmica  

 

As curvas termogravimétricas relacionam perda de massa a um gradiente 

de temperatura. As medidas de termogravimetria (TG) foram realizadas no 

equipamento TGA 50 WS (Shimadzu) Laboratório de Materiais Nanoestruturados 

para Bioaplicações  no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN). 

As amostras SBA-16, 24h, 72h, 120h e 160h (utilizando uma massa em torno de 3 

mg) foram analisadas nas seguintes condições: razão de aquecimento 5 ºC.min-1, 

faixa de temperatura de 25 a 800 ºC e matmosfera de nitrogênio (N2), fluxo de 20 

mL.min-1 e célula de alumina aberta. 

 

5.3.3. Espalhamento de Raios-X a Baixos Ângulos (SAXS) 

 

Os materiais mesoporosos ordenados caracterizam-se por serem 

materiais amorfos, porém o arranjo periódico dos poros e a diferença de densidade 

das paredes e dos poros possibilitam a detecção desse ordenamento a baixos 

ângulos baixos pela difração de raios-X. A técnica de espalhamento de Raios-X a 

Baixos Ângulos (SAXS) foi utilizada para obter informações a cerca do ordenamento 

estrutural das amostras de sílica SBA-16 sintetizadas no presente trabalho. 

A análise das amostras foi obtida utilizando um gerador 3 KW de rotação 

do ânodo do equipamento de difratometria de Raios-X Ultima IV® (Rigaku Inc) 

presente no Laboratório de Física Aplica no Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear (CDTN). O instrumento é equipado com um ânodo de cobre 

(comprimento de onda λ= 1,54 Ǻ). O gerador foi operado em 40 KV e 30 mA. A 

radiação espalhada foi gravada utilizando um contador de cintilação. A fita de níquel 

é usada para filtrar os brancos de radiação gerados pelo anodo cobre. A distância 

amostra-detector foi cerca de 30 cm. 
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5.3.4. Adsorção de Gases  

 

O método foi usado para caracterizar alguns parâmetros texturais dos 

poros e determinar a área superficial das amostras. As características dos poros das 

amostras foram analisadas usando um equipamento Quantachrome Autosorb iQ 

Laboratório de Materiais Nanoestruturados para Bioaplicações  no Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), o qual é composto por um sistema 

de adsorção física automatizada que fornece dados de equilíbrio de adsorção e 

dessorção. 

 A amostra foi submetida a uma atmosfera de nitrogênio (N2) por 2 horas 

a 120 ºC, antes do ensaio. Os dados de volume adsorvido e dessorvido em várias 

pressões relativas foram utilizados para gerar informações sobre a área superficial 

por BET, volume de poros, distribuição e tamanho médio de poros, e área superficial 

de micro e mesoporos. O software AS Qwim v 2.0 da Quantachrome Instruments foi 

utilizado para realização do cálculo de distribuição de tamanho de poros. 

 

5.3.5. Espalhamento Dinâmico da Luz (DLS) 

 

Este procedimento analítico permite determinar o tamanho médio das 

partículas e o índice de polidispersão (PDI), que é uma medida adimensional da 

amplitude da distribuição de tamanho. O procedimento analítico foi realizado no 

equipamento Zeta-Sizer Nanoseries Zs da Malvern Laboratório de Materiais 

Nanoestruturados para Bioaplicações no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear (CDTN). Os resultados são expressos na forma de média e desvio padrão 

de pelo menos três lotes diferentes de cada preparação da matriz de sílica SBA-16. 

O potencial zeta foi determinado por Laser Doppler Anemometria (LDA) no mesmo 

equipamento. As amostras de sílica SBA-16 foram analisadas em uma dispersão de 

0,1 mg/mL em água MilliQ® após passarem pelo processo de sonificação por cinco 

minutos. 
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5.3.6. Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

As imagens do material puro foram obtidas por microscopia eletrônica de 

varredura para o estudo da morfologia. Utilizou-se o microscópio eletrônico de 

varredura com canhão de emissão por efeito de campo modelo Quanta 200-FEG-

FEI-2006 do Centro de Microscopia da UFMG para a realização dessas imagens. As 

amostras na forma de pó foram suspensas em uma solução de álcool etílico 

absoluto (99,99%) e gotas dessa suspensão foram adicionadas em uma fita 

condutora de carbono dupla-face. A amostra foi exposta a atmosfera de ouro 

sublimado por 20s. 

 
5.3.7. Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

As imagens do material mesoporoso puro e funcionalizado, para o estudo 

da estrutura dos poros, foram obtidas por microscopia eletrônica de transmissão. 

Utilizou-se o equipamento do Centro de Microscopia da UFMG para a realização 

dessas imagens. A amostra SBA-16 foi dispersa em água e sonificada por 5 minutos 

em banho de ultra-som. Após decantação por 10 minutos, uma gota da solução foi 

depositada sobre uma grade-suporte de cobre de 300 mesh de malha, revestida 

com carbono. As imagens foram obtidas em um microscópio eletrônico de 

transmissão Tecnai G2 – Spirit – FEI-2006 (operando a 120kV). A captura das 

imagens foi realizada com câmera CCD, com o software iTEM da AnalySis. 

 

5.4. Estudo da taxa de liberação da Gd-DTPA-BMA em nanopartículas de sílica 

 

A determinação de Gd-DTPA-BMA liberado da matriz de sílica, conduzida 

em triplicata, foi analisada pelo método de Espectrometria Emissão Atômica por 

Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-AES) no Laboratório de Espectrometria 

Atômica no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN). A 

preparação desse método iniciou-se com uma diluição de 0,05 g do pó contendo o 

complexo Gd-DTPA-BMA associado na matriz de sílica SBA-16 em 25 mL de fluido 

corpóreo simulado (SBF- Simulated Body Fluid) (Kokubo, 1990). A solução foi 

levada para a incubadora Inova™ 4200 a 50 RPM em uma temperatura de 37 °C, 
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onde foram separadas 10 amostras, em triplicata, nos tempos 12, 24, 48, 72 e 160 

horas com um volume de 25 mL cada. Em seguida, para separar a parte sólida da 

líquida, as amostras foram colocadas em uma centrífuga a uma rotação de 15.000 

rpm por 5 min. Depois a parte líquida das amostras foram levadas para análise por 

método de ICP-AES para medir a concentração de gadolínio liberado da matriz de 

sílica. 

 

5.5. Ativação neutrônica do gadolínio 

 

As amostras do complexo Gd-DTPA-BMA (0,5 mmol/mL) e de 120 horas 

de incorporação foram expostas ao fluxo neutrônico da casamata no alvo cíclotron 

GE PETtrace-8 (energia 16,5 MeV), da Seção de Pesquisa e Produção de 

Radiofármacos (SECPRA) do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 

(CDTN/CNEN), durante a produção de Flúor-18. 

A confirmação da obtenção do gadolínio radioativo foi realizada pela 

espectroscopia gama em um sistema equipado com detector ultra puro de germânio 

(HPGe) CAMBERRA 5019 e software Gennie 2000 v2.0 CAMBERRA, procedida 

após ativação neutrônica onde pode ser observados os picos característicos das 

energias do gadolínio. 

 

5.6. Avaliação da taxa de sobrevivência de células cancerígenas (teste do MTT) 

 

Os efeitos citotóxicos foram quantificados através do ensaio colorimétrico 

com MTT [3-(4,5-dimethiol-2-thioazolyl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide]. O teste foi 

realizado em células cancerosas da linhagem celular T98 (glioblastoma multiforme 

humano) e estas foram semeadas em placas de cultura de 96 poços (1500 por 

poço), e incubadas em estufa a 37 ºC / 5 % CO2 por 24 horas. Após esse tempo, as 

células foram tratadas com as amostras SBA-16, Gd-DTPA-BMA, 159Gd-DTPA-

BMA,120h e 120h após irradiação no cíclotron, previamente dispersos em PBS 

estéril, em concentrações crescentes de 0,1; 10,0; 50.0; 100,0, 200,0 μg / mL. Após 

48 horas de incubação a 37 ºC, o reagente MTT foi adicionado a cada poço por 4 

horas e mantidas ao abrigo da luz. O grupo definido como controle não foi tratado 
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com as amostras, recebeu apenas meio completo e foi mantido nas mesmas 

condições que o grupo tratado. O sobrenadante de cada poço foi descartado e 100 

µL de DMSO foram adicionados para solubilizar os cristais de Formazan. As 

amostras foram medidas por espectrofotometria em um leitor de microplaca UV-

visível (Molecular Devices) a 570 nm. A fração de sobrevivência foi calculada como 

porcentagem do controle (Absorbância no controle =100% de sobrevivência). Os 

experimentos foram feitos em triplicata Laboratório de Radiobiologia no Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), situado na cidade Belo Horizonte - 

MG. 

 

http://www.cdtn.br/linhas_de_atuacao/Laboratorios/Radiobiologia
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1. Espectroscopia na Região de Infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

O espectro de infravermelho da amostra de sílica pura está apresentado 

na  

 

 

 

 

 

Figura 9. Observa-se as bandas de absorção referentes às vibrações 

fundamentais da rede de sílica, que estão resumidos na   
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Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Espectro na região do infravermelho da sílica SBA-16 pura. 

 

O espectro de infravermelho apresentado na Figura 9 mostra bandas de 

transmissão referentes às vibrações fundamentais da rede de sílica, em torno de 

3700-3100, 1200-1080, 960, 810 cm-1. A banda entre 1160 e 1080 cm-1 é relativa ao 

estiramento assimétrico das ligações Si-O-Si do SiO4. As bandas em 1640 cm-1 e 

960 cm-1 são atribuídas aos grupos silanois da matriz de sílica existentes na 

estrutura do material. A banda em torno de 810 cm-1 é relativa ao estiramento 

simétrico da ligação Si-O-Si. A banda larga na região de 3550-3100 cm-1, relaciona-

se ao grupo hidroxila da água e ao modo de vibração de deformação axial de –OH 

do grupo Si-OH. 
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Tabela 2. Identificação espectrofotométrica de alguns grupos da rede de sílica. 

 

Bandas principais SBA-16 (cm -1) Atribuição 

3550-3100 ν(s) H-O-H, ν(s) Si-OH 

~1640 δ H-O-H, δ Si-OH 

1000-1080 ν(ass) Si-O-Si 

~960 δ Si-OH 

~800 ν(s) Si-O-Si 

 

O espectro de transmissão na região do infravermelho referente ao 

complexo Gd-DTPA-BMA está representado na  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. 
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Figura 10. Espectro na região do infravermelho do complexo Gd-DTPA-BMA. 

 

Na Figura 10 observa-se que banda a região entre 3550-3100 cm-1 pode 

ser atribuída a ligações O-H de moléculas de água, o qual complexo está dissolvido. 

Já a banda nas regiões entre 1640-1590 cm-1 e entre 1695-1650 cm-1 apresenta 

transmissões que podem ser atribuídas a ligações C=O e C=O-NHR (amida), 

respectivamente. Observa-se ainda transmissão na região de 700-600 cm-1 o qual 

pode ser atribuída a deformações fora do plano de ligações do tipo N-H e ligações 

do tipo C-H e por fim, uma ligeira transmissão na região de 1415 cm-1 atribuída 

também a ligações do tipo C-H. Todos os grupamentos químicos do complexo Gd-

DTPA-BMA foram identificados e estão conforme trabalho conduzido por Soares e 

co-autores (Soares et al., 2010).  

A Figura 11 mostra o espectro de transmissão na região do infravermelho 

das amostras de Gd-DTPA-BMA incorporadas na sílica. 

Figura 11. Espectro na região do infravermelho das amostras 24h, 72h, 120h e 

160h. 
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Os espectros de infravermelho mostram que as bandas de absorção 

referentes às vibrações fundamentais da rede de sílica (1200-1080, 960, 810 cm-1) 

foram mantidas. Também foram observadas, com menor intensidade, bandas 

adicionais (1640-1590 cm-1 e entre 1695-1650 cm-1) que podem ser referidas ao 

complexo de gadolínio, observando que houve incorporação do complexo de 

gadolínio na matriz de sílica. 

A Figura 12 mostra comparação entre os espectros das amostras de SBA-

16, do complexo Gd-DTPA-BMA e das amostras incorporadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Espectro na região do infravermelho das amostras de sílica SBA-16 

Pura, do complexo Gd-DTPA-BMA e da amostra 120h. 

 

Pode-se observar, após o processo de incorporação, que as bandas de 

transmissão características do complexo Gd-DTPA-BMA foram observadas com 

pouca intensidade. 

A Figura 13 mostra a comparação entre os espectros das amostras 

complexo Gd-DTPA-BMA antes da irradiação e do complexo após o tempo de 10 

meia-vidas depois do processo de irradiação neutrônica.  

 

2500 2000 1500 1000

N-H 

C-H 

S
i-

O
-S

i

S
i-

O
H

Si-O-Si
 

 

In
te

n
s
id

a
d
e

Número de onda ( cm
-1

)

 SBA-16

 120h

 Gd-DTPA-BMA

C=O

C=O-NHR 

C-H



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Espectro na região do infravermelho do complexo Gd-DTPA-BMA. 

 

Pode-se observar que após o período de 10 meia-vidas do gadolínio, 

ativado pela irradiação neutrônica, as bandas de transmissão características do 

complexo Gd-DTPA-BMA foram mantidas. O que pode indicar que não há 

modificação estrutural ou quebra das ligações químicas assim como demonstrado 

por Soares e seus colaboradores após a ativação do gadolínio (Soares et al., 2010). 

A Figura 14 mostra comparação entre os espectros das amostras de 120h 

e 120h após passar o período de 10 meia-vidas da irradiação e ativação do 

gadolínio. 
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Figura 14. Espectro na região do infravermelho das amostras 120h e 120h 

(159Gd 10 meia-vidas). 

 

Observa-se também nas duas amostras que as bandas de transmissão 

características da matriz de sílica SBA-16 e do complexo Gd-DTPA-BMA presente 

nas amostras incorporadas foram mantidas, porém apresentam um intensidade 

menor. 

 

6.2. Análise Térmica 

 

A curva da análise termogravimétrica para a amostra de sílica SBA-16 

pura está apresentada na Figura 15. Observa-se entre as temperaturas de 25 e 100 

°C uma perda de massa em torno de 10,7 %, decorrente do processo de evaporação 

de água fisicamente adsorvida. Entre 150 - 450 °C observa-se uma perda de 3,1 % e 

entre 450 - 800 °C cerca de 2,8 % as quais podem ser atribuídas ao surfactante 

residual presente na sílica (Tabela 3) .  
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Figura 15. Curva de TG da amostra SBA-16. 

 

A partir da análise destes dados, percebemos que a sílica SBA-16 

apresentou estabilidade térmica na faixa de temperatura investigada, uma vez que 

não sofre nenhuma decomposição ou degradação estrutural.  

As curvas da análise termogravimétrica para as amostras de sílica SBA-

16, 24h, 72h, 120h e 160h estão apresentadas na Figura 16. Na região entre 25 - 50 

°C houve uma perda de massa maior para a matriz pura, enquanto que nas 

amostras de 24h, 72h apresentaram uma perda de massa por volta de 8 % e para as 

amostras 120h e 160h de 2,9 % e 3,6 %; respectivamente. Observa-se também que 

na região entre 150 - 450 °C houve uma variação na curva com uma perda de 

massa por volta de 6 - 7 % para todas as amostras com diferentes tempos de 

incorporação, com exceção da sílica SBA-16 que apresentou uma perda de 3,1 %. 

Este dado pode ser indício da presença de uma segunda fase associada à matriz de 

sílica que, nesse caso, pode-se atribuir a presença do complexo Gd-DTPA-BMA. 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Curva de TG das amostras SBA-16, 24h, 72h, 120h e 160h. 

 

A Tabela 3 apresenta as perdas de massas, em porcentagem, das 

amostras de matriz sílica SBA-16 pura e de sílica SBA-16 associada à Gd-DTPA-

BMA. Assim pode-se observar a diferença, em números, das quantidades 

apresentadas pelas amostras.  

 

Tabela 3. Porcentagem de perda de massa em função da temperatura para a 

SBA-16 pura e para o complexo Gd-DTPA-DMA incorporado na matriz de sílica. 

 

Amostra Perda de massa % (m/m) Resíduos (%) 

Temperatura (°C) 25 - 150 150 - 450 450 - 800 

SBA-16 Pura 10,7 3,1 2,8 

24h 10,1 5,9 3,4 

72h 9,9 6,0 3,2 

120h 3,8 7,1 3,6 

160h 4,5 7,1 2,6 
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Através das análises das curvas termogravimétricas foi possível 

demonstrar um indício da incorporação do complexo Gd-DTPA-BMA na matriz sílica 

SBA-16. Outros métodos de caracterização utilizados nesse trabalho e apresentados 

a seguir comprovam a incorporação do complexo na matriz de sílica mesoporosa 

SBA-16 como, por exemplo: Análise Elementar de Carbono, Hidrogênio, Nitrogênio e 

Oxigênio (CHN), Espectroscopia de Emissão Atômica (ICP-AES) e FTIR. 

 

6.3. Adsorção de Gases 

 

6.3.1. Análise das isotermas 

 

A Figura 17 apresenta a isoterma de adsorção do SBA-16, onde são 

observadas regiões que exibem acontecimentos que caracterizam os poros do 

material. A porção inicial da isoterma corresponde à adsorção na região de baixas 

pressões relativas (P/P0: 0,05 a 0,3) devido ao preenchimento dos microporos e a 

formação de um filme nas paredes dos poros. Em seguida ocorre um aumento linear 

do volume adsorvido devido à adsorção na monocamada e multicamada sobre a 

superfície do material, incluindo a superfície dos mesoporos (P/P0: 0,3 a 0,6). A 

etapa de condensação capilar acentuada indica uma estreita distribuição de 

tamanho de poros (P/P0: 0,6 a 1,0 e de 1,0 a 0,7). No ponto próximo da união das 

linhas (P/P0: 0,7), em pressões relativas altas, ocorre a adsorção nos macroporos. A 

dessorção é, consideravelmente, tardia (P/P0: 0,5) e essencialmente não ocorre até 

o ponto mais largo da curva seguida por uma acentuada etapa em uma pressão 

relativa de 0,4 (Andrade, 2011). 
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Figura 17. Isotermas de Adsorção de Nitrogênio da amostra SBA-16 pura. 

 

A isoterma apresenta curva do tipo IV e histerese do tipo H2, classificação 

segundo IUPAC (Sing et al., 1985), com etapa de evaporação acentuada, 

características de materiais mesoporosos do tipo gaiola e com uma estrutura de 

conexão de poros definida (Fulvio, 2009). 

A Figura 18 apresenta a isoterma de adsorção da amostra 120h e a 

Figura 19 demonstra as curvas da amostra 120h e da matriz de sílica. Essa amostra 

foi selecionada devido a sua alta taxa de incorporação demonstrada na Tabela 7 no 

item 6.9. 
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Figura 18. Isotermas de Adsorção de Nitrogênio da amostra 120h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Isotermas de Adsorção de Nitrogênio das asmotras de sílica SBA-16 

e 120h.  

 

Observa-se através dessas isotermas que as histereses da amostra 120h 
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disso, os ramos de adsorção destas isotermas sofreram deslocamentos para 

menores valores de pressões relativas. Tais alterações fornecem um indício do 

preenchimento do volume de mesoporos pelo complexo de gadolínio. 

 

6.3.2. Distribuição de tamanho de poros 

 

Uma das significantes ferramentas fornecidas pela análise de adsorção 

de gases é a distribuição de tamanho de poros da sílica SBA-16. Essa distribuição 

reflete de alguma forma, a distribuição de qualquer parâmetro geométrico 

unidimensional de um material poroso. A Figura 20 mostra a distribuição de tamanho 

de poros da sílica SBA-16 e a Figura 21 para a amostra 120h. 

Figura 20. Distribuição de tamanho de poros da amostra pura de SBA-16 pura.  
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Figura 21. Distribuição de tamanho de poros da amostra 120h. 

 

Percebe-se nos gráficos de distribuição de tamanho de poros 

apresentados nas Figuras 20 e 21 das amostras analisadas uma redução no valor 

do volume dos poros na amostra 120h em comparação com a amostra de sílica 

SBA-16, indicando a possibilidade de ocupação parcial dos poros inicialmente 

presentes na rede da sílica pura. 

Os valores dos parâmetros texturais comumente usados para caracterizar 

materiais mesoporosos estão na Tabela 4. Nesta tabela estão contidos os valores de 

área superficial específica pelo método BET (SBET) com os respectivos valores de 

constante CBET, os valores obtidos para o volume total de poros e diâmetro de poros 

calculados pelo método BJH. 
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Tabela 4. Resultados de adsorção de nitrogênio (N2). 

 

 Parâmetros SBA-16 120h 

 

 

Métodos BET e 

BJH 

 

SBET (m2.g-1) 549,76 394,72 

SBJH (m2.g-1) 422,85 326,84 

CBET 352,86 150,18 

VP (cm3.g-1) 0,45 0,31 

DP (BJH) (nm) 3,47 3,47 

 

Legenda: SBET = área superficial específica calculada pelo método BET; SBJH = área superficial 

específica calculada pelo método BJH; CBET = constante calculada a partir da equação BET; VP 

= volume de poro; DP = diâmetro de poro calculado pelo método BJH. 

 

Assim como no cenário científico (Andrade, 2011), foi observado na 

Tabela 4 um valor de área superficial elevado. Para materiais a base de sílica, os 

valores calculados para CBET são usados para inferir sobre a polaridade superficial 

(Sing et al., 1985). Como pode ser visto na Tabela 4, a amostra de SBA-16 pura 

possui um alto valor para CBET, indicando fortes interações entre a molécula de 

nitrogênio e os grupos hidroxila da superfície (Andrade, 2011). E para amostra 120h 

observa-se uma variação para valores menores comparados com a matriz de sílica. 

Enquanto que o diâmetro dos poros não varia, mantendo, assim, uma distribuição de 

poros semelhantes. 

Na Tabela 4 observa-se uma redução nos valores de volume de pores em 

cerca de 31 %. Observa-se também uma redução da área superficial na mesma 

amostra de cerca de 28 %. A comparação destes resultados com aqueles 

apresentados pelo deslocamento das isotermas sustenta a ideia do indício de 

incorporação do complexo Gd-DTPA-BMA na matriz de sílica. 

   

6.4. Espalhamento de Raios-X a Baixos Ângulos (SAXS) 

 

O difratograma de raios-x a baixo ângulo da amostra SBA-16 pura está 

apresentado na Figura 22. O difratograma mostra que apenas um sinal de difração 

correspondente ao plano (hkl) foi identificado. Embora três picos, baseados nos 
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índices de Miller (110), (200) e (211), serem típicos deste tipo de estrutura, o pico de 

maior intensidade pode ser indicativo do arranjo estrutural proposto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Difratograma de raios-X a baixo ângulo de SBA-16. 

 

Os picos de intensidade a baixo ângulo (normalmente na faixa de 2θ igual 

a 0,5 – 1,5) possibilita verificar por essa técnica a estrutura característica do arranjo 

de poros com simetria tridimensional cúbica, e essas podem ser indexadas ao grupo 

espacial Im3m através da observação dos planos característicos, conforme descrito 

na literatura. 

Na Figura 23 é apresentado o difratograma a baixo ângulo da amostra em 

que o complexo Gd-DTPA-BMA foi incorporado na sílica SBA-16. Através dessa 

figura é possível perceber que o principal sinal de difração (110) característico de 

sistemas cúbicos é conservado. 

 

 

0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

 

 

In
te

n
s
id

a
d

e

2

 SBA16

0,79

(110)



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Difratograma de raios-X a baixo ângulo das amostras de sílica SBA-

16, 24h, 72h, 120h e 160h. 

 

A Figura 23 apresenta um pequeno deslocamento do sinal para todas as 

amostras incorporadas em 2θ, conforme Tabela 5, indicando uma diminuição da 

distância interplanar, podendo ser atribuído à diminuição do volume dos poros 

devido à ocupação destes pelo complexo Gd-DTPA-BMA. 

Além disso, também é importante obter a informação do valor da distância 

interplanar (d), pois ocorre uma variação dessa distância com a incorporação de 

grupos nos poros da matriz de sílica. Os valores de espaçamento interplanar (d) 

podem ser obtidos a partir da equação de Bragg:  

 

d =   λ/ sen 2θ    (1) 

 

Onde 2θ é o ângulo de incidência; d é a distância interplanar e λ é o 

comprimento de onda incidente. 

Usando valores da distância interplanar é possível obter o parâmetro de 

célula unitária a0 que no caso da mesoestrutura cúbica é calculado por: 
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a0 = d(110) x √2      (2) 

 

O valor da espessura da parede de poros é encontrado utilizando os 

valores de diâmetro de poros calculado pelo método BJH (Ravikovitch e Neimark, 

2002). O cálculo de espessura da parede de poros das amostras pura e para as 

amostras com diferentes tempos de incorporação foram obtidos através da equação: 

 

a0 = Dp + h   (3) 

´ 

Onde Dp é o diâmetro de poros e h a espessura da parede dos poros. 

 

O valor de espessura da parede dos poros (h) encontrado para a sílica 

SBA-16 nesse trabalho foi de 12,33 nm e para a amostra 120h foi de 13,39 nm, o 

que sugere um possível preenchimento dos poros pelo complexo de gadolínio. Na 

literatura a espessura da parede dos poros para a sílica SBA-16 é cerca de 8,5 - 9,1 

nm. Isso caracteriza a sílica SBA-16 detentora de espessura de parede ultra-grossa 

quando comparando a sistemas hexagonais, como o SBA-15, a qual apresenta 

valores da ordem de 5,5 nm (Cheng et al, 2003).  

 

Tabela 5. Parâmetros estruturais do SBA-16 puro e funcionalizado usando 

metanol e tolueno como solventes. 

 

Amostra 2 θ d110 (nm) a110 (nm) h (nm) 

SBA-16 0,79 11,17 15,80 12,33 

24h 0,77 11,46 16,21  

72h 0,76 11,62 16,43  

120h 0,74 11,92 16,86 13,39 

160h 0,73 12,08 17,08  

 

Os resultados de raios-x a baixo ângulo para as amostras SBA-16, 24h, 

72h, 120h e 160h mostram deslocamentos dos picos de reflexão para ângulos mais 

baixos, parâmetros de redes e distâncias interplanares maiores, indicando a 
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ocupação de poros e demonstrando que a incorporação do complexo Gd-DTPA-

BMA não afeta a ordem estrutural da sílica SBA-16. Esses resultados ajudam a 

corroborar, juntamente com as outras técnicas utilizadas nesse trabalho, a presença 

do complexo de gadolínio na matriz de sílica SBA-16. 

 

6.5. Análise Elementar  

 

Uma das técnicas utilizadas para evidenciar a presença de moléculas 

orgânicas ancoradas na superfície da sílica mesoporosa foi a análise elementar. 

Esta técnica indica a presença dos elementos carbono (C), hidrogênio (H) e 

nitrogênio (N) na amostra de sílica pura e nas que foram incorporadas, sendo que 

um aumento do percentual desses grupos pode ser um indício da presença de 

grupos orgânicos na estrutura inorgânica. Com isso, é possível estabelecer as 

quantidades de cada um destes elementos presentes nas matrizes. As porcentagens 

dos elementos carbono (C), hidrogênio (H) e nitrogênio (N) das amostras de 

incorporação do complexo Gd-DTPA-BMA são mostrados na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Porcentagens dos elementos carbono (C), hidrogênio (H) e nitrogênio 

(N) para as amostras SBA-16, 24h, 72h, 120h e 160h. 

 

Ligante % C % H % N 

SBA-16 0,06 1,81 0,05 

24h 3,47 2,11 1,35 

72h 2,95 1,68 1,13 

120h 2,30 1,78 0,85 

160h 2,56 1,84 0,95 

 

É possível perceber que as amostras incorporadas apresentaram uma 

variação nos valores das porcentagens dos elementos citados (carbono, hidrogênio 

e nitrogênio) quando comparados com a matriz de sílica SBA-16. Dentre todas as 

amostras, aquela que apresentou maior quantidade de grupos orgânicos foi a de 24h 

e a de 120h obteve o menor valor. O que não implica que a amostra 24h obteve 
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maior taxa de incorporação de gadolínio, pois valores encontrados na técnica ICP-

AES demonstram que a amostra 120h obteve um valor maior. 

 

6.6. Espalhamento Dinâmico da Luz (DLS) 

 

Os resultados por Espalhamento dinâmico da luz (DLS) revelaram que as 

nanopartículas de sílica SBA-16 sintetizadas através da metodologia descrita no 

item 5.1 apresentaram tamanho de 167,5 nm e PDI médio de 0,608 e um valor de 

Potencial Zeta médio de 31,3 negativos. 

As Figura 24 e Figura 25 apresentam os gráficos de distribuição de 

tamanho de partículas e o gráfico de barras de tamanho de partícula da sílica SBA-

16, respectivamente. 

 

Figura 24. Gráfico de distribuição de tamanho de partículas para a amostra 

SBA-16 pura. 
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Figura 25. Gráfico de barras de tamanho de partícula da amostra pura de SBA-

16 pura.  

 

Observa-se no gráfico de barras acima que sílica SBA-16 apresentou uma 

baixa dispersão em soluções aquosas, apesar dos gráficos de dispersão de 

tamanho e de barras (Figura 24 e Figura 25, respectivamente) exibirem uma faixa 

estreita de valores encontrados nas análises. Além disso, a carga superficial 

apresentou valores que denotam boa estabilidade hidrodinâmica, o que implica que 

estudos de dispersão de sílica em soluções aquosas precisam ser realizados. 

 

6.7. Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A morfologia das amostras de SBA-16 foi determinada pela análise das 

micrografias obtidas através da técnica de MEV correspondente da amostra pura de 

sílica mesoporosa SBA-16 (Figura 26). 
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Figura 26. Micrografia eletrônica de varredura da amostra de SBA-16 pura. 

 

A Figura 26 mostra que o SBA-16 apresenta partículas esféricas, 

resultado condizente com o descrito na literatura (Andrade, 2011) e agregados de 

tamanhos variados, sugerindo que não há uniformidade na amostra ao se fazer a 

imagem de varredura.  

Ao se comparar os resultados obtidos na análise de tamanho de partícula 

pelo método espectroscopia de correlação de fótons (DLS) com os de microscopia, 

observa-se que as partículas de SBA-16 apresentaram tamanhos diferentes na 

correlação de fótons, o que pode sugerir uma separação parcial dos agregados em 

meio aquoso. Estudos mais detalhados de dispersão de sílica em meio aquoso 

devem ser conduzidos para se obter uma melhor conexão entre essas duas.  

 

6.8. Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

A estrutura de poros do SBA-16 é elucidada pela técnica de microscopia 

eletrônica de transmissão. Essa técnica gera imagem de uma estrutura muito 

pequena a partir de feixes de elétrons focalizados em direção à amostra. A 
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intensidade da difração depende da orientação dos planos dos átomos em um cristal 

em relação ao feixe de elétrons. No caso do SBA-16 as orientações que mais 

favorecem a obtenção dos picos de difração são (100), (110) e (111). 

A Figura 27 mostra uma imagem de MET de uma amostra de SBA-16 

obtida com o feixe incidente na direção paralela ao eixo dos poros (a), e obtida na 

direção perpendicular ao eixo dos poros (b) revelando claramente um arranjo cúbico 

de canais uniformes e equidistantes, confirmando um arranjo altamente ordenado. 

Esse ordenamento fornece características favoráveis ao material tais como 

estabilidade térmica, tamanho de poros bem definidas, distribuição estreita de 

tamanho de poros e elevada área superficial. 
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Figura 27. Micrografia eletrônica de transmissão da amostra SBA-16 com 

estrutura cúbica: (a) na direção paralela ao eixo dos poros, (b) na direção 

perpendicular ao eixo dos poros. 
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6.9. Estudo da taxa de incorporação e liberação de Gd-DTPA-BMA de 

partículas de sílica SBA-16. 

 

Os resultados da eficiência de incorporação de Gd-DTPA-BMA obtidos pela 

pela Espectrometria Emissão Atômica por Plasma Indutivamente Acoplado 

AES) matriz de sílica SBA-16 revelam que houve uma taxa mínima de 89 % e 

máxima de 93 % de incorporação assim mostrada na Tabela 7 e  

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Demonstrando uma alta incorporação do complexo Gd-DTPA-

BMA na sílica SBA-16. 

 

Tabela 7. Taxa de incorporação média do gadolínio em matriz de sílica SBA-16 

em diferentes tempos. 

 

Amostra Incorporação Média (%) Desvio Padrão 

24h 89,00 0,25 

72h  91,14 0,06 

120h 93,53 0,13 

160h 92,71 0,16 
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Figura 28. Gráfico da taxa de incorporação do gadolínio na sílica e tabelas de 

análise estatístca tratada no programa GraphPad Prism 5. 

 

Observa-se na Figura 28 que apesar dos valores das taxas de 

incorporação estar próximos apresentam diferença significativa (p< 0,05). O que 

pode ser discutido como todas as amostras apresentam uma média e erro associado 

muito baixo. Com esses resultados obtidos a amostra de 120h foi selecionada 

devido a sua taxa de incorporação ser a maior de todas como apresentado na 

Tabela 7.  

A Figura 29 apresenta as curvas estendidas e reduzidas de cinética de 

liberação do Gadolínio em função do tempo na sílica SBA-16 com um tempo de 

incorporação de 120 horas. 
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Figura 29. Curvas de cinética de liberação do Gadolínio em função do tempo 

para a amostra 120h apresentada de forma estendida e reduzida.  

 

Um dos objetivos do presente trabalho é a retenção e entrega do 

complexo radioativo 159Gd-DTPA-BMA em células tumorais. Os dados apresentados 

mostram uma significativa eficiência na incorporação do complexo Gd-DTPA-BMA 

na matriz de sílica SBA-16, além de apresentar uma lenta cinética de liberação. O 

que pode conferir uma maior quantidade do radiofármaco entregue para a célula. 

Além disso, o sistema consegue se ligar com o fármaco com eficiência, o que 

garantiu pouca eliminação do fármaco. Isso pode sugerir que durante sua 

distribuição do sistema na corrente sanguínea haja menos eliminação do fármaco, o 

que acarreta em uma menor propensão a efeitos colaterais em pacientes com 

insuficiência renal grave dos quais podem acarretar em fibrose sistêmica 

neurogênica devido à toxicidade gerada pelo gadolínio presente no complexo. 
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7. ATIVAÇÃO DO GADOLÍNIO 

 

O isótopo 159Gd foi produzido a partir da irradiação da amostra de 

gadodiamida (0,5 mmol/mL) e a amostra de 120h que foram expostas ao fluxo 

neutrônico gerado da casamata do cíclotron GE PETtrace-8 (energia 16,5 MeV), 

localizada na Seção de Pesquisa e Produção de Radiofármacos (SECPRA) do 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN/CNEN), durante a 

produção de Flúor-18. A Figura 30 apresenta o espectro de energia do Gadolínio-

159, o qual se observa o pico principal na faixa de 363 KeV (Soares et al., 2010). 
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Figura 30. Espectro de energia do Gadolíno-159. 
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8. AVALIAÇÃO DA TAXA DE SOBREVIVÊNCIA DE CÉLULAS CANCERÍGENAS 

 

A citotoxicidade é um fenômeno complexo in vivo, o qual pode resultar um 

amplo espectro de efeitos, desde morte celular até aberrações metabólicas, onde 

ocorrem alterações funcionais ou em alguma via específica. Verificar a citotoxicidade 

é a primeira etapa para assegurar a biocompatibilidade e avaliar a potencialidade de 

aplicação clínica de um novo material. O percentual de viabilidade celular foi 

determinado através do ensaio do MTT. Os resultados foram tratados no programa 

GraphPad Prism 5. Os efeitos citotóxicos das amostras de sílica pura sob células 

T98, tratadas durante 48 horas, foram avaliados e os resultados são apresentados 

na Figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Avaliação da citotoxicidade da matriz de sílica SBA-16 em linhagem 

celular T98. As células foram tratadas nas concentrações entre 0,1 - 200,0 

µg/mL. 

 

As diferentes concentrações apresentaram uma viabilidade celular em 

torno de 60 e 70 %. Mesmo na maior concentração não se observou uma atividade 

citotóxica expressiva da matriz de sílica SBA-16. 
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A Figuras 32 e 33 apresentam os efeitos citotóxicos da amostra do 

complexo Gd-DTPA-BMA e 159Gd-DTPA-BMA sob células T98, tratadas durante 48 

horas com concentrações de 0,1 - 200,0 µg/mL (0,175 nM - 0,35 µM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Avaliação da citotoxicidade do complexo Gd-DTPA-BMA em 

linhagem celular T98. As células foram tratadas nas concentrações entre 0,1 - 

200,0 µg/mL (0,175 nM - 0,35 µM). 

 

As amostras do complexo Gd-DTPA-BMA e 159Gd-DTPA-BMA 

apresentaram viabilidades celulares semelhantes. Todas as concentrações 

utilizadas apresentaram viabilidade de no mínimo 95 %. Mesmo a célula sendo 

tratada com a maior concentração, a viabilidade celular apresentou um valor próximo 

de 100 %. 
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Figura 33. Avaliação da citotoxicidade do complexo 159Gd-DTPA-BMA em 

linhagem celular T98. As células foram tratadas nas concentrações entre 0,1 - 

200,0 µg/mL (0,175 nM - 0,35 µM). 

 

As Figuras 34 e 35 demonstram os efeitos citotóxicos da amostra 120h 

(complexo Gd-DTPA-BMA e 159Gd-DTPA-BMA incorporados na sílica) sob células 

T98, tratadas durante 48 horas. 
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Figura 34. Avaliação da citotoxicidade da amostra 120h (complexo Gd-DTPA-

BMA incorporado na sílica) em linhagem celular T98. As células foram tratadas 

nas concentrações entre 0,1 - 200,0 µg/mL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Avaliação da citotoxicidade da amostra 120h após a irradiação 

neutrônica (complexo 159Gd-DTPA-BMA incorporado na sílica) em linhagem 

celular T98. As células foram tratadas nas concentrações entre 0,1 - 200 µg/mL. 
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Na Figura 34 as diferentes concentrações apresentaram uma viabilidade 

celular em torno de 60 e 70 %. Mesmo na maior concentração não se observou uma 

atividade citotóxica expressiva assim como apresentado na matriz de sílica SBA-16. 

A Figura 35 apresenta uma viabilidade próxima de 100 % na maioria das 

concentrações, porém quando se observa concentração de 50,0 µm/mL o material 

apresenta uma viabilidade em torno de 80 %, o que não é observado na maior 

concentração (200 µg/mL). 

Os ensaios de citotoxicidade que serão apresentados a seguir foram 

realizados com caráter de comparação e determinar a viabilidade celular das 

amostras do complexo de gadolínio em concentrações mil vezes maiores. Esse 

procedimento não é padrão do ensaio de citotoxicidade por MTT. 

As Figuras 36 e 37 demonstram os efeitos citotóxicos da amostra do 

complexo Gd-DTPA-BMA e 159Gd-DTPA-BMA sob células T98, tratadas durante 48 

horas com concentrações entre 0,1 - 200 mg/mL (0,175 µM a 0,35 mM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Avaliação da citotoxicidade do complexo Gd-DTPA-BMA em 

linhagem celular T98. As células foram tratadas nas concentrações entre 0,1 - 

200,0 mg/mL (0,175 µM a 0,35 mM). 
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Figura 37. Avaliação da citotoxicidade do complexo 159Gd-DTPA-BMA em 

linhagem celular T98. As células foram tratadas nas concentrações entre 0,1 -  

200,0 mg/mL (0,175 µM  - 0,35 mM). 

 

Nas Figuras 36 e 37 as concentrações de 0,1 e 10,0 mg/mL não 

apresentam atividade citotoxicidade elevada, demonstrando uma viabilidade celular 

em torno de 60 e 90%. Quando o complexo de gadolínio é incubado com 

concentrações que variam de 50 - 200,0 mg/mL (0,0875 mM - 0,35 mM) observou-se 

uma atividade citotóxica capaz de eliminar quase todas as células, próximo de 0 % 

de viabilidade celular. 

Esses resultados demonstraram que nenhuma amostra obteve uma 

resposta dose-dependente, exceto as amostra Gd-DTBA-BMA (antes e depois da 

irradiação de nêutrons) em concentrações elevadíssimas (50,0 - 200,0 mg/mL). O 

fato da amostra de 120 horas de incorporação (não irradiada e para amostra 

irradiada) não apresentar uma atividade citotóxica considerável, não indica que esse 

material não seja prejudicial e que a quantidade seja insuficiente para causar danos 

nessa linhagem de células. Apesar do mérito reconhecido do teste MTT, não se 

pode afirmar que a amostra 120h não apresenta potencialidade para ser utilizada 
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como um possível sistema nanoparticulado para tratamento do câncer.  Algumas 

maneiras para superar essa limitação podem ser: 

 Aumentar a massa de gadolínio na preparação do processo incorporação; 

 Aumentar a massa da amostra no momento da irradiação neutrônica;  

 Irradiar a amostra utilizando um fluxo de nêutrons maior; 

 Aumentar o tempo de irradiação neutrônica da amostra. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi realizada a síntese da sílica mesoporosa ordenada 

SBA-16 e a incorporação do complexo Gd-DTPA-BMA, assim como, a 

caracterização química e estrutural. As técnicas utilizadas para afirmar a ocorrência 

da incorporação do complexo de gadolínio na matriz de sílica foram espectroscopia 

de emissão atômica (ICP-AES), análise elementar (CHN), espectroscopia na região 

do infravermelho (FTIR), difração de raios-x a baixos ângulos (SAXS) e 

termogravimetria (TG). 

Por meio da análise elementar (CHN) foi possível obter a porcentagem de 

grupos orgânicos incorporados às matrizes, indicando que as amostras incorporadas 

possuem maiores quantidades de cadeias orgânicas ancoradas. 

Foi possível observar nos espectros na região do infravermelho das 

amostras de diferentes tempos de incorporação, do complexo Gd-DTPA-BMA e da 

amostra de sílica pura, bandas características das vibrações da rede de sílica bem 

como bandas referentes às vibrações dos grupos orgânicos do complexo. 

A estabilidade térmica e as degradações que ocorrem nos componentes 

puros, bem como nos incorporados foram investigadas e estabelecidas pela análise 

termogravimétrica. Por meio das curvas de TG foi possível quantificar das perdas de 

massa com a variação da temperatura. Além disso, foi possível determinar que na 

faixa de temperatura de 100-450°C ocorreram as degradações dos grupos 

orgânicos. O SBA-16 apresenta excelente estabilidade térmica na faixa de 

temperatura investigada, uma vez que não sofreu nenhuma decomposição ou 

degradação estrutural. 

A sílica pura foi analisada através da microscopia eletrônica de varredura 

e microscopia eletrônica de transmissão, onde foi possível visualizar partículas 

esféricas e verificar o ordenamento dos poros. 

As medidas de difração de raio-x a baixos ângulos mostraram que tanto a 

amostra de SBA-16 pura quanto as amostras incorporadas apresentaram reflexões 

características de um arranjo cúbico de corpo centrado do grupo espacial Im3m.  O 

parâmetro d(110), referente ao espaçamento interplanar, apresentou aumento para 

todas as amostras incorporadas ao se comparar com a amostra pura, observando 
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que, quanto maior a ocupação dos poros ordenados, menores são os ângulos 2θ e 

maiores são as distâncias interplanares.  

As isotermas de adsorção das amostras mesoporosas incorporadas com 

complexo de gadolínio apresentaram-se similares àquelas das amostras puras, 

mantendo as características de estrutura mesoporosa com histerese do tipo H2. 

Entretanto, o volume total de nitrogênio (N2) adsorvido diminuiu para todas as 

pressões relativas, indicando uma possível presença do complexo Gd-DTPA-BMA 

na matriz de sílica. 

As medidas do tamanho médio das partículas apresentam tamanho de 

cerca 170 nm e índice de polidispersividade próximo a 0,7 e a carga superficial em 

torno de 30 negativos. Estes resultados indicam que estudos de dispersão de sílica 

devem ser conduzidos para obter um material monodisperso em soluções aquosas.   

Os resultados de incorporação indicaram que foi possível obter um alto 

índice de incorporação do complexo Gd-DTPA-BMA. A cinética de liberação em 

fluído corpóreo simulado (SBF) apresentou uma estabilidade a partir de 72 horas e 

um baixo teor de gadolínio liberado, aproximadamente de 1 %. 

A ativação neutrônica do gadolínio foi obtida com sucesso, o que pode 

acrescentar em estudos para formação de novos raidionuclídeos e radiofármacos 

devido ao fluxo de nêutrons gerado alvo do cíclotron. 

A sílica mesoporosa SBA-16 apresentou viabilidade celular em contato 

direto com cultura de células. As amostras com o tempo de 120 horas de 

incorporação após da irradiação não apresentaram atividade citotóxica expressiva, o 

que implica que esses estudos devem ser trabalhados com um maior nível de 

detalhes e aprimorados para que mais pesquisas na área de nanobiotecnologia 

sejam realizadas. 
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10. PROPOSIÇÕES FUTURAS 

 

Nesse estudo foi sintetizada a matriz de sílica SBA-16 e uma alta taxa de 

incorporação do complexo Gd-DTPA-BMA onde foi possível realizar a caracterização 

e estudar a cinética de liberação do fármaco, observando que até o tempo de 160 

horas pôde-se observar uma baixa liberação do fármaco. Além de obter o 

radionuclídeo Gd-159 durante a produção de radiofármacos no cíclotron e ter 

realizado testes de citotoxicidade dos compostos gerados. Com isso para dar 

continuidade a esse estudo, são propostas as seguintes sugestões para trabalhos 

futuros: 

 Determinar a atividade do gadolínio presente nas amostras de incorporação 

da sílica SBA-16 no reator nuclear TRIGA MARK I IPR-R1 presente no Centro 

de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN); 

 Conduzir etapas de classificação de tamanho das nanopartículas de sílica; 

 Conduzir novos estudos de incorporação aumentando a concentração do 

gadolínio na matriz de sílica SBA-16; 

 Verificar in vitro a cinética de liberação do complexo Gd-DTPA-BMA 

encapsulado em nanoestruturas de sílica SBA-16 em meios diferentes 

biológicos; 

 Verificar in vivo a biodistribuição do complexo Gd-DTPA-BMA encapsulado 

em nanoestruturas de sílica SBA-16; 

 Verificar in vivo a biodistribuição do complexo 159Gd-DTPA-BMA encapsulado 

em nanoestruturas de sílica SBA-16. 
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