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RESUMO 

 

O desenvolvimento de sistemas nanoestrurados biofuncionais tem chamado atenção da comunidade científica, 

tendo em vista seu potencial para aplicações em Nanomedicina como substitutos celulares tridimensionais, sistemas 

inteligentes de liberação, diagnóstico e terapia. Esses sistemas podem ser desenvolvidos utilizando biomateriais 

funcionalizados capazes de mimetizar algumas funções, superfície, formas e até morfologia de moléculas 

envolvidas em processos bioquímicos necessários à manutenção de órgãos e tecidos biológicos, sem a necessidade 

de apresentarem similariadade da estrutura celular. Embora a construção de sistemas artificiais 'totalmente vivos' 

ainda esteja longe do objetivo desejado, avanços futuros provavelmente levarão a muitos benefícios e novas 

aplicações biomédicas de vanguarda. Este artigo apresenta uma visão geral dos recentes avanços no 

desenvolvimento de sistemas nanoestrurados biofuncionais, destacando algumas estratégias inovadoras de síntese 

e tecnologias visando diferentes aplicações no campo da Nanomedicina. 
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BIOFUNCTIONAL NANOSTRUCTURED SYSTEMS: SYNTHESIS STRATEGIES, 

TECHNOLOGIES AND BIOMEDICAL APPLICATIONS IN NANOMEDICINE. 
 

ABSTRACT 
 

Biofunctional nanostructured systems have attracted much attention since can have applications as replacement or 

supplement of deficient cells, drug delivery, medical imaging and therapy. They are engineered and non-restricted 

structural materials that mimic some functions, surface characteristics, shapes, and even morphology of biological 

cells. Mimicking surface characteristics provides an efficient way to emulate functions of template cellular systems. 

In addition, systems with unique and similar shape and mechanical properties to cells are also able to replicate 

some cellular functions. In recent literature, there are also several reports about constructing materials that replicate 

ultrafine morphological features of biological cells. Although constructing ‘totally living’ artificial cellular systems 

is still farfetched, the progress toward this ultimate goal will likely present many benefits and new biomedical 

applications.This article presents an overview on recent advances in the design of biofunctional nanostructured 

systems, highlighting synthesis strategies and their main biomedical applications in different Nanomedicine fields.   
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INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas recentes vêm sendo direcionadas para o desenvolvimento de sistemas 

celulares artificiais que apresentem não só estruturas e propriedades semelhantes às células 

vivas dos tecidos biológicos, mas também sejam capazes de desempenhar funções básicas mais 

simples1-3 como diferenciação, replicação e metabolização celular4. Entretanto, a síntese de 

células artificiais “vivas” ainda é uma meta desafiadora e árdua para as pesquisas nesse campo 

da ciência uma vez que os organismos vivos mais simples conhecidos apresentam um elevado 
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grau de complexidade, no que concerne aos mecanismos responsáveis para regular o processo 

de replicação celular e comunicação intercelular.  

       Por outro lado, metodologias para a síntese de sistemas celulares biofuncionais vêm 

sendo propostas com base na observação de sistemas biológicos, onde a estratégia bottom-up é 

adotada para a estruturação hierárquica de moléculas em organismos vivos5.  A estratégia 

bottom-up (“de baixo para cima”) consiste basicamente na síntese de sistemas ou estruturas 

funcionais em que átomos e moléculas se agregam de maneira controlada a partir de reações 

químicas6. Princípios da estratégia bottom-up7 incluem autoagregação de nanopartículas, 

monocamadas ou membrana7, e formação de estruturas ou sistemas supramoleculares8.  

Sistemas nanoestruturados biofuncionais podem ser sintetizados a partir da combinação 

de biomateriais sintéticos e biológicos, que por sua vez lhe conferem habilidade para mimetizar 

algumas funções, propriedades de superfície e características morfológicas inerentes às células 

vivas sem, no entanto, apresentar qualquer similaridade à estrutura biológica celular 2,9,10. A 

funcionalização da superfície de sistemas celulares sintéticos com receptores, antígenos e 

grupos funcionais ligantes presentes em membranas celulares possibilita não só a comunicação 

intercelular, mas também capacidade de mimetizar (imitar) as principais funções celulares11-13. 

Além disso, similaridades estruturais e morfológicas aos tecidos biológicos vivos são 

determinantes à biomimetização das atividades celulares14-22 uma vez que conferem 

características das células naturais em materiais não vivos, com amplo potencial de aplicações 

biomédicas muito promissoras 23-25. 

 Com base nesta perspectiva, este artigo tem como objetivo abordar os recentes avanços 

no desenvolvimento de sistemas nanoestruturados biofuncionais, destacando algumas 

estratégias inovadoras de síntese, tecnologias e principais aplicações em Nanomedicina. 

 

ESTRATÉGIA  BOTTOM-UP  E OUTRAS TECNOLOGIAS DE VANGUARDA 

 

O princípio da estratégia bottom-up está baseado em se produzir materiais, de natureza 

sintética e/ou biológica, a partir da auto-organização de átomos ou moléculas para formação de 

sistemas estruturados em escala nanométrica, por meio de reações químicas     controladas26-28. 

Métodos baseados na estratégia bottom-up29 tornam possível o desenvolvimento de sistemas 

nanoestruturados biofuncionais, cujas propriedades mimetizam (imitam) grande parte das 

propriedades e funções de células e tecidos biológicos. O processo de auto-organização atômica 

ou molecular geralmente é realizado em meios líquidos, onde as unidades de dimensão 

nanométrica se auto organizam por meio de interações físicas e químicas, analogamente aos 

fenômenos que ocorrem em meios fisiológicos.  

Três tecnologias estão fundamentadas nos princípios da estratégia bottom-up: (a) síntese 

química30-32; (b) auto-organização de partículas (self-assembly)33,34; e (c) montagem 

posicional35. 

A síntese química de nanopartículas deve ser feita em condições controladas (pH, 

temperatura, grau de pureza dos reagentes, etc.) de modo a resultar em sistemas com 

composição, propriedades e funcionalidade desejados. O processo ocorre por mudança de fase 

ou reação química, seguido de tratamento para retirada de subprodutos, separação e isolamento 

do produto final. A tendência das nanoparticulas é de se aglomerarem e por isto, muitas vezes 

são obtidas em fase líquida, o que permite um melhor controle das propriedades de superfície. 

A habilidade de manuseio das nanoparticulas é muito importante, porque antes de sua 

aglomeração, elas podem apresentar estruturas complexas e comportamentos bem distintos.  



 

O método sol-gel36 é uma das técnicas mais utilizada para a síntese de sistemas 

nanoparticulados (Figura 1). Este método é composto de duas etapas: hidrólise e condensação 

de alcóxidos e íons hidroxilatos metálicos (p.ex., TEOS) em solução aquosa. Esse processo 

constitui um importante meio de preparação de sistemas híbridos nanoestruturados, em que 

espécies orgânicas ou biológicas instáveis podem ser adicionadas37. Em particular, biomoléculas 

ou células podem ser incorporadas às nanopartículas que, apresentando tamanhos e 

funcionalidade adequada, permitam a obtenção de dispositivos biomédicos para diferentes 

aplicações38-40. As principais vantagens da técnica sol-gel se devem à baixa temperatura de 

processamento, versatilidade e reologia flexível, permitindo fácil modelagem e incorporação de 

bioativos.   

 

      
  

Figura 1 - Esquema ilustrativo do processo sol-gel para síntese de sistemas nanoestruturados. 

                 Adaptado. (http://archiv.aktuelle-wochenschau.de/2007/woche47/woche47.html). 

  

Sistemas nanoestruturados ainda podem ser sintetizados por tecnologia de emulsificação 

múltipla41-43, a partir de mistura, dispersão ou suspensão de duas ou mais fases imiscíveis 

(aquosa e orgânica ou oleosa) - uma como fase dispersa, na forma de gotas esféricas de tamanho 

nanométrico, e a outra como fase contínua, cuja estabilização ocorre por meio da ação de 

tensoativos ou surfactantes (Figura 2). A estabilidade da emulsão vai depender do tipo de 

tensoativo e biomaterial polimérico usado na síntese que, favorecendo a repulsão estérica entre 

as nanopartículas, minimiza a ocorrência de coalescência e separação das fases. Além disso, 

sistemas nanoemulsionados não são formados espontaneamente, sendo necessário o 

fornecimento de energia por meio de dispositivos mecânicos, ou a partir das propriedades 

químicas dos reagentes utilizados em sua síntese. 

Esta estratégia de síntese permite a imobilização de um agente ativo (fármaco, proteína, 

célula, DNA, gen ou molécula bioativa), no interior ou superfície de nanopartículas poliméricas 

(nanoemulsão), na configuração de nanoesferas44 (imobilização por dispersão na 

estrutura/superfície de uma matriz polimérica), ou de nanocápsulas 44,45 (imobilização no 

interior/superfície de uma membrana polimérica ou barreira externa), visando o seu isolamento 

do meio fisiológico para manutenção de estabilidade estrutural e funcional46. Além disso, esses 

sistemas ainda são capazes de imobilizar simultaneamente, vários tipos de agentes ativos e de 

reconhecimento celular por diferentes vias de administração e períodos de tempo prolongado, 

melhorarando a eficácia terapêutica a partir de uma liberação progressiva e controlada, 

direcionamento a alvos específicos e redução de efeitos colaterais (em virtude de um menor 

numero de doses)47. A principal diferença entre esses dois tipos de nanopartículas está em suas 
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organizações estruturais e composições (Figura 3). Enquanto a nanoesfera consiste em matriz 

polimérica contendo o agente ativo (p.ex. fármaco) disperso uniformemente em sua estrutura ou 

superfície, a nanocápsula é constituída de uma camada ou membrana polimérica que envolve 

um núcleo interno composto do agente ativo.  

 

 
Figura 2 - Esquema ilustrativo de tecnologia por emulsificação múltipla para síntese de  sistemas 

nanoestruturados. Adaptado43. 

 

 

 
  

Figura 3 - Representação esquemática de imobilização de agente ativo (p. ex., fármaco) em 

estruturas de nanocápsulas e nanoesferas. Adaptado48.     



 

 

Diferentes métodos para o encapsulamento do agente ativo podem ser utilizados para 

sintetizar nanoesferas e nanocápsulas, incluindo a coacervação complexa 44,49, a inclusão 

molecular 44,50-52 e a nanoprecipitação44.  

A técnica de encapsulamento do agente ativo por coacervação complexa (Figura 4) 

consiste basicamente, na interação entre dois polímeros de cargas opostas (membrana ou 

camada de parede), onde um complexo entre esses polímeros é formado ao redor de gotículas 

ou partículas do agente ativo (núcleo), levando à formação de nanocápsulas 44,53. 

 

 

               (A)                         (B)                           (C)                       (D)                       (E) 

 
 

Figura 4 - Esquema representativo das etapas do processo nanoencapsulação por coacervação 

complexa.  (A) Dispersão do agente ativo a ser encapsulado em uma solução 

contendo os polímeros de carga oposta. (B) Indução da coacervação para formação 

de gotículas de coacervado. (C) Deposição de gotículas de coacervado em torno do 

agente ativo. (D) Coalescência de gotículas de coacervado para formação da camada 

ou membrana polimérica. (E) Solidificação ou endurecimento da membrana 

polimérica para formação das nanocápsulas53.  

 

O método por inclusão molecular, por sua vez, utiliza moléculas de ciclodextrinas (CD) 

como agentes encapsuladores ou hospedeiros (Figura 5a).  A molécula resultante atua como 

uma nanocápsula molecular, com uma superfície externa polar e uma cavidade apolar, que a 

torna capaz de atuar como uma “molécula hospedeira”, formando complexos de inclusão 

(Figura 5 b) com uma grande variedade de “moléculas hóspedes” (agente ativo) de baixa 

polaridade 36,51.  

O processo de inclusão pode ser também utilizado para “hospedar” ou imobilizar 

entidades bioativas anfifílicas em vesículas de lipossomas52,54,55 (Figura 6) bem como em 

cubossomas, polímerossomas, niossomas e dendrímeros54,57 (Figura 7) para aplicação como 

sistemas carreadores de liberação, em virtude de seu potencial para revestimento de fármacos e 

moléculas bioativas53. 

 

 

 



 

 
(A) (B) 

Figura 5 - (A) Estrutura da molécula da ciclodextrina (CD). (B) Inclusão molecular por  

conformação de complexo CD-molécula hospede (agente ativo). Adaptado 50,51. 

 
   

Figura 6 - Representação esquemática de diferentes tipos de lipossomas para aplicação como 

sistemas carreadores. (A) Lipossomas convencionais são compostos de bicamadas 

lipídicas constituídas por fosfolipídios neutros, catiônicos ou aniônicos e colesterol, 

que encapsulam núcleos aquosos. Ambas as bicamadas lipídicas e o espaço aquoso 

podem incorporar espécies hidrofílicas ou hidrofóbicas. (B) Lipossomas furtivos 

apresentam características e comportamentos lipossomais in vivo e podem ser 

modificados pela adição de um revestimento polimérico hidrofílico como o 

polietilenoglicol (PEG), para conferir à superfície lipossomal estabilidade estérica. 

(C) Lipossomas com ligantes de direcionamento podem ser usados para 

reconhecimento e direcionamento específico a partir do acoplamento de ligantes em 

sua superfície, ou ao final da cadeia de PEG. (D) Lipossomas teranósticos são 

constituídos de nanopartículas, moléculas de reconhecimento para direcionamento, 

imagem e terapia (fármaco). Adaptado56. 



 

 
      
Figura 7 - Representação esquemática de diferentes tipos de nanossistemas carreadores 

sintetizados por tecnologia de inclusão molecular. (A) Cubossoma. (B) 

Polímerossoma. (C) Niossoma. (D) Dendrímero. Adaptado57. 

 

A tecnologia de síntese por nanoprecipitação está baseada no princípio do processo de 

emulsificação espontânea, em que uma fase interna orgânica, contendo o polímero e agente 

ativo, é misturada a uma fase externa aquosa com o tensoativo ou surfactante58-60. Esta 

tecnologia envolve a precipitação do polímero pré-formado dissolvido na fase orgânica, e a 

difusão do solvente orgânico na fase aquosa. A preparação de nanoesferas através deste método 

inicia-se pela dissolução do polímero, do tensoativo e do agente ativo (entidade química ou 

bioativa) no solvente orgânico, para a obtenção da fase orgânica. Esta fase é então vertida na 

fase aquosa para difusão do solvente orgânico, seguido de evaporação (do solvente orgânico), 

agregação da suspensão coloidal (sistema polímero-tensoativo) e formação de nanoesferas 

(Figura 8). A síntese de nanocápsulas (figura 9), por sua vez, consiste na adição de uma fase 

oleosa à fase orgânica que, será misturada à fase aquosa, para a formação de nanogotículas por 

processo de difusão. Após eliminação do solvente, o polímero é depositado na interface óleo-

água para a formação do invólucro ou membrana da nanocápsula60. 

 



 

 
Figura 8 - Esquema ilustrativo da tecnologia de nanoprecipitação para síntese de nanoesferas59.   

 

 

 

 
 

Figura 9 - Esquema ilustrativo da tecnologia de nanoprecipitação para síntese de nanocápsulas.  

Adaptado60. 

 

A técnica de auto-organização de átomos ou moléculas 33,34,61-64 é um processo 

relativamente novo, em que sistemas de baixa complexidade estrutural são obtidos sem a 

geração de subprodutos ou resíduos. Estratégias computacionais podem ser ainda utilizadas para 

a simulação de prováveis sistemas nanoestruturados energeticamente mais favoráveis. Além 

disso, campos elétricos ou magnéticos externos podem ser aplicados para acelerar o processo 

de auto-organização das partículas geradas. Este método pode ser aplicado para direcionar o 

processo de auto-organização de moléculas de DNA62 e de outras biomoléculas como 

peptídeos63 (Figura 10) e proteínas64. A molécula de DNA é a mais intensamente estudada com 

a finalidade de direcionar o alinhamento de nanopartículas graças às suas boas propriedades de 



 

reconhecimento biomolecular como a interação de fitas de DNA com pares de bases 

complementares, bem como a deposição de biomoléculas em aglomerados e substratos com 

grupos funcionais tiol (- SH).   

 

 
 

Figura 10 - Alguns modelos estruturais de peptídeos obtidos por estratégia de auto-organização. 

Adaptado65. 

  

A técnica conhecida como montagem posicional (Figura 11), consiste em se manipular 

e posicionar átomos, moléculas ou agregados de átomos utilizando microscópios de força 

atômica35 ou pinças ópticas em espaço livre. Para isso, o microscópio gera uma imagem da 

superfície da amostra em estudo, que é varrida pelo sensor (cantilever) do equipamento em uma 

sucessão de linhas de varredura paralelas, de modo a registrar a interação do sensor com a 

superfície em função da posição. Entretanto, está estratégia ainda vem sendo pouco utilizada 

como ferramenta de construção de sistemas nanoestruturados, tendo em vista sua limitação 

restrita apenas à aquisição de dados precisos a nível atômico. 

 

  
Figura 11 - Esquema ilustrativo de manipulação de nanopartículas usando microscópio de força 

atômica. Adaptado66. 



 

  Outra tecnologia de vanguarda para se desenvolver sistemas nanoestruturados 

biofuncionais consiste em se dobrar e moldar moléculas de DNA em estruturas 3D, semelhantes 

à arte japonesa de dobrar papel, Origami 67,68. Uma longa molécula de DNA é dobrada e 

“costurada” na forma desejada, usando sequências curtas de DNA sintético como reticulações 

para a elaboração de biomoléculas e sistemas híbridos (Figura 12). 

 Sistemas biofuncionais tridimensionais (arcabouços ou scaffolds) podem também ser 

criados a partir de tecnologias de bioimpressão (Figura 13) ou biofabricação69, em que células 

vivas, biomoléculas 70,71 ou agregados celulares podem ser organizados na estrutura 3D de 

biomateriais degradáveis, de forma automatizada. O design do scaffold do biomaterial é 

primeiramente projetado por técnicas computacionais (BioCAD ou Blueprint), cujo arquivo é 

então enviado para uma impressora 3D para deposição e empilhamento de finas monocamadas 

automontadas72.  Além disso, características físico-químicas e estruturais, propriedades e 

comportamento biomimético do material escolhido serão parâmetros relevantes no que concerne 

aos aspectos bioquímicos (quimiocinas, fatores de crescimento, fatores de aderência, 

diferenciação e sinalização celular) e físicos (fluxo intersticial, propriedades mecânicas e 

estruturais da matriz extracelular), para garantia de integridade mecânica e estrutural além de 

ausência de resposta imunológica não desejada 73,74. 

 

 

 
 

Figura 12 - A estrutura Origami é criada a partir de uma fita simples de DNA que é dobrada e 

presa por meio de pequenos fragmentos complementares (A). Alguns exemplos de 

estruturas Origami de DNA (B-H). Adaptado68. 

  

 

 



 

 

 
 

Figura 13 - Esquema ilustrativo das etapas de bioimpressão de órgãos artificiais.                      

(www.istoe.com.br/reportagens/148024_O+CORPO+FABRICADO) 

Tecnologia de bioimpressão  

http://(www.istoe.com.br/reportagens/148024_O+CORPO+FABRICADO


 

BIOFUNCIONALIZAÇÃO: ESTRATÉGIAS PARA IMOBILIZAÇÃO DE 

BIOMOLÉCULAS EM SISTEMAS NANOESTRUTURADOS 

 Estratégias capazes de biofuncionalizar sistemas nanoestruturados é de importância 

crucial uma vez que, propriedades funcionais e especificidade da biomolécula (proteínas, 

polissacarídeos, aptâmeros, peptídeos e outras) imobilizada no interior ou superfície (Figura 14) 

do sistema, sejam preservadas para conferir o comportamento biomimético desejado.  

 

 
 

Figura 14 - Esquema ilustrativo de um sistema nanoestruturado biofuncionalizado.  Adaptado75. 

 

 Um sistema biofuncional deve apresentar reatividade química específica ou grupos 

químicos ligantes específicos (carbonilas, aminas, tióis e hidroxilas), que lhe confiram uma 

estrutura superficial com propriedades físicas, químicas e biológicas diferenciadas, capaz de 

propiciar um comportamento que mimetize (imite) a função biológica desejada a partir do seu 

direcionamento e reconhecimento celular de sítios alvos para terapia e regeneração de tecidos, 

órgãos ou função perdida76-78. 

O processo de biofuncionalização consiste basicamente na imobilização de grupos 

ligantes específicos durante a síntese ou preparo do sistema, ou posterior modificação química 

na sua superfície ou estrutura interna79,80. A presença de grupos ligantes específicos na 

superfície do sistema permite a imobilização de biomoléculas por meio de interações, tanto de 

natureza física (forças Van der Walls, ligações ou pontes de hidrogênio, ou interações 

eletrostáticas) como de natureza química (ligações covalentes). Os receptores presentes na 

membrana celular, por sua vez, permitem a geração de estímulos biológicos por parte do meio 

fisiológico para o direcionamento do sistema ao sítio de tratamento e o reconhecimento das 

células 81,82 (Figura 15). 

Uma das tecnologias de imobilização mais utilizadas para sistemas nanoestruturados 

biofuncionais consiste na retenção física da biomolécula no interior ou superfície do sistema 

(nanoesfera ou nanocápsula), sem alteração de sua estrutura ou das interações entre os grupos 

funcionais da biomolécula e do biomaterial utilizado na síntese do sistema83. Este tipo de 



 

imobilização que pode ser realizado, sob a forma de encapsulamento ou adsorção física, vai 

depender das características e propriedades do sistema bem como do processo de imobilização 

da biomolécula (Figura 16). 

 

 
 

Figura 15 – Esquema ilustrativo do mecanismo de reconhecimento celular de um sistema 

nanoestruturado biofuncional às células alvo de um sítio terapêutico. Adaptado82. 

  

 

 
 

Figura 16 - Principais estratégias para biofuncionalização de sistemas nanoestruturados por 

encapsulamento e adsorção física. Adaptado83. 



 

Embora esta estratégia de imobilização seja simples, ela pode favorecer a dessorção da 

biomolécula da superfície do sistema em virtude de alterações de pH, temperatura e força iônica 

do meio fisiológico84.  

Por outro lado, o processo de imobilização pode ser realizado de forma mais eficiente a 

partir da formação de ligações covalentes entre os grupos funcionais do sistema e da 

biomolécula (Figura 17). As ligações covalentes são geralmente formadas pela interação entre 

resíduos de aminoácidos amina (-NH2), hidroxila (-OH), carboxila (-COOH) ou sulfidrila       (-

SH) da biomolécula, e os grupos químicos funcionais do biomaterial do sistema85-88. A adsorção 

química de grupos ligantes de elevada reatividade pode ser uma estratégia de funcionalização 

de superfícies uma vez que geram espécies intermediárias capazes de se ligar de forma orientada 

e específica à biomolécula89, de modo a garantir o direcionamento e reconhecimento celular ao 

sítio de tratamento desejado (Figura 18).  

 
 

Figura 17 - Imobilização covalente de biomoléculas em superfície de nanossistemas. Adaptado 

(https://www.biosyn.com/biomolecule-immobilization.aspx). 

 

     
Figura 18 -  Esquema ilustrativo de reconhecimento e ligação às células-alvo tumoral do sítio 

de tratamento por um sistema nanoestruturado biofuncional para liberação de 

fármaco. Adaptado (https://www.colfarsfe.org.ar/newsfiles/noviembre2014/2-

nanoterapias-oncologicas.pdf). 

https://www.biosyn.com/biomolecule-immobilization.aspx
https://www.colfarsfe.org.ar/newsfiles/noviembre2014/2-nanoterapias-oncologicas.pdf
https://www.colfarsfe.org.ar/newsfiles/noviembre2014/2-nanoterapias-oncologicas.pdf


 

NANOMEDICINA: TERAPIA, DIANÓSTICO  E MEDICINA REGENERATIVA 

 

A Nanomedicina pode ser definida como uma área de vanguarda contextualizada em 

segmentos das Ciências da Saúde que, utilizando-se de ferramentas e estratégias 

nanotecnologias torna possível o desenvolvimento de dispositivos biomédicos, em escala 

nanométrica, para aplicações clínicas em terapia, diagnóstico e medicina regenerativa. Uma vez 

que componentes presentes em meios e sistemas fisiológicos como moléculas bioativas, células, 

genes e outras entidades biológicas apresentam dimensão nanométrica, estudos e pesquisas vêm 

sendo direcionadas para a busca de tecnologias inovadoras menos invasivas, capazes de 

diagnosticar e tratar diferentes tipos de doenças de maneira mais precisa e       eficaz90-93. Dentro 

desse contexto, sistemas nanoestruturados biofuncionais vêm sendo exaustivamente 

investigados tendo em vista sua habilidade para reconhecer, de modo específico os sítios alvos 

do organismo sujeitos ao tratamento terapêutico desejado. Atualmente já existem dispositivos 

desta natureza para aplicações em Nanomedicina aprovados por órgãos reguladores no mercado 

e outras formulações em testes clínicos 94,95.  Além de nanoesferas, nanocápsulas, lipossomas, 

dendrímeros e outras nanoestruturas já discutidas, estudos e pesquisas relacionados à 

aplicabilidade clínica de outros tipos de nanodispositvos biomédicos de vanguarda estão 

disponibilizados na Literatura96-99, incluindo nanocristais100 e pontos quânticos101,102, 

nanorobôs103, nanotubos de carbono104,105 e outros para diferentes aplicações em 

Nanomedicina106-108.    

 Nanocristais consistem de nanoestruturas semicondutoras que, apresentando 

propriedades de fluorescência muito superiores às dos fluoróforos tradicionais, são programados 

para produzir fluorescência específica ao reconhecer e se ligarem às células alvo de sítios de 

tratamento em tecidos ou órgãos100. Além disso, podem ainda ser utilizados para auxiliar a 

administração localizada de fármacos e ao monitoramento de nanorobôs no organismo. Outros 

tipos de nanocristais, como aqueles de natureza magnética, são capazes de eliminar tumores a 

partir da morte das células cancerígenas por mecanismos térmicos109. 

Pontos quânticos (quantum dots), que são uma versão mais avançada de nanocristais 

semicondutores, são responsáveis pelo confinamento de elétrons, fazendo com que a sua energia 

seja quantizada, ou seja, só possa tomar um conjunto discreto de valores 101,102. Esses pontos 

também podem ser chamados de átomos artificiais, pois o processo de quantização de energia é 

igual ao dos átomos naturais. Entretanto, os níveis de energia desses nanocristais são 

determinados pelo tamanho e pela forma do cristal, e dependem do tipo de material 

semicondutor utilizado na sua síntese. 

Nanomáquinas biológicas programadas ou nanorobôs103 são projetados para exercer 

praticamente a mesma função de entidades biológicas como hemácias, proteínas, mitocôndrias, 

moléculas de ATP e DNA. Quando injetados no corpo humano, por via oral ou intravenosa, são 

capazes de identificar e destruir células cancerosas ou infectadas por microrganismos. Além 

disso, podem ainda regenerar tecidos e realizar diferentes tipos de terapias, além de funcionar 

como nano carreadores para transporte e liberação de medicamentos.  

 Nanotubos de carbono são filamentos ultrafinos de elevada resistência, compostos por 

átomos de carbono, que são usados na confecção de diferentes tipos de nanodispositivos. 

Embora as tecnologias de síntese, purificação e pós-processamento produzam nanotubos de 

diferentes estruturas físicas e propriedades 104,105, seu comportamento biocompatível ainda é 

questionável tendo em vista a necessidade de maior compreensão de efeitos nocivos sobre seu 

possível acúmulo na cadeia alimentar e alta persistência 110. 



 

Nanoimãs ou nanopartículas magnéticas são nanocarreadores de vanguarda com 

habilidade para reconhecimento celular, transporte de fármacos e ação somente sobre células 

tumorais do sítio de tratamento, sem no entanto, comprometer as demais células saudáveis. Seu 

princípio de funcionamento consiste na aplicação de um campo magnético exterior ao corpo, de 

modo que as nanopartículas magnéticas vibrem e dissipem calor necessário para diagnóstico, 

lise e morte das células tumorais alvo111-113.   

Nanoporos 114,115 são definidos como orifícios de dimensão nanométrica, suportados de 

maneira sequencial em uma membrana, com a finalidade de detectar e monitorar moléculas de 

interesse biológico como proteínas 116,117, aminoácidos118 e DNA119 a partir da variação do 

potencial elétrico na membrana, que é alterado de acordo com a passagem da biomolécula. 

Apesar dessa tecnologia ainda ser emergente, ela pode vir a ser significativamente promissora 

para o desenvolvimento de sequenciadores comerciais ultrarápidos e de baixo custo. 

Nanocarreadores de oxigênio são usados como um tipo de substituto artificial de 

glóbulos vermelhos 120,121. Eles são constituídos de um polimossomo sintético ou uma 

membrana artificial, que encapsula hemoglobina animal, humana ou recombinante purificada 

para liberação na corrente sanguínea. Além de minimizar a possibilidade de transmissão de 

doença, eliminam desvantagens associadas às transfusões de sangue alogênico e reações 

imunológicas.   Membranas de lipídeos e proteínas presentes em glóbulos vermelhos podem 

também ser utilizadas para encapsular nanopartículas com o objetivo de evitar sua absorção por 

macrófagos e a depuração sistémica. 

  Estratégias buttom-up de vanguarda vêm sendo amplamente propostas no sentido de 

impulsionar não só o desenvolvimento de sistemas biofuncionais mais inovadores, mas 

principalmente em superar desafios e barreiras que ainda são fatores limitantes à ampliação de 

possibilidades de atuação em diferentes campos de aplicações da Nanomedicina.  

Dentre desse contexto, merece destaque o desenvolvimento de chips de órgãos e funções 

fisiológicas ou "organs-on-chips" (Figura 19). Esses sistemas são capazes de biomimetizar a 

arquitetura e funções de órgãos e tecidos, tornando-se assim uma alternativa inovadora para a 

experimentação animal clássica em testes de segurança e eficácia. Cada chip pode ser 

processado a partir de um biomaterial flexível e translúcido, com dimensões de um cartão de 

memória, cuja estrutura apresenta canais microfluídicos revestidos por células humanas vivas122-

125. Essas características possibilitam ao dispositivo visualizar o funcionamento interno de 

órgãos e estudo da fisiologia humana em um contexto específico, além de proporcionar o 

desenvolvimento de modelos in vitro para doenças e a substituição de modelos animais em testes 

in vivo. Entretanto, o principal desafio ainda está em se conferir biofuncionalidade ao chip em 

termos de capacidade para mimetizar as propriedades de membranas celulares e gradientes de 

difusão. Para isso, um sistema denominado de "human-on-a-chip" já está sendo proposto como 

um modelo preliminar para a avaliação clínica da segurança e eficácia de novos fármacos e 

bioativos126, além de proporcionar a criação de métodos mais aperfeiçoados para explorar 

diferentes vias de administração e efeitos colaterais de fármacos. Este dispositivo pode ainda 

ser projetado para utilizar células autólogas (de um paciente específico) na avaliação da resposta 

do paciente a um dado fármaco127.  

Outra estratégia em tendência consiste na criação de uma protocélula ou célula artificial 

(Figura 20) que apresente características, propriedades e funções básicas inerentes a uma célula 

viva tais como absorver energia, manter gradientes iônicos, conter macromoléculas, armazenar 

informações e ser capaz de sofrer mutações128-130. Estudos recentes abordam a criação de uma 

variante de uma célula artificial em que um genoma completamente sintético é introduzido em 

células hospedeiras livres de genoma. Embora não seja completamente artificial, uma vez que 



 

componentes citoplasmáticos e de membrana da célula hospedeira são preservados, a célula 

modificada poderia se replicar a partir da expressão de um genoma sintético.   Essa protocélula 

seria criada a partir da síntese de uma membrana lipídica, contendo em seu interior moléculas 

de DNA e RNA modificados geneticamente, e com habilidade para absorver energia química 

para o transporte ativo através da membrana. 

 
 

Figura 19 - Esquema ilustrativo de um modelo "organs-on-chips". A. Desenho esquemático do 

modelo do dispositivo microfluídico TissUse 2-OC 

(www.tissuse.com/en/products/2-organ-chip/). B. Vista de um corte longitudinal do 

2-OC mostrando os compartimentos de cultivo de equivalentes de intestino e fígado. 

C. Vista inferior do 2-OC com destaque para os canais microfluídicos que 

interconectam os compartimentos de cultivo tecidual. Adaptado 122. 

 

   

  
Figura 20 - Esquema ilustrativo de uma célula artificial e seus componentes básicos. 

Adaptado128. 

 



 

 Outra tendência buttom-up que aponta para o futuro cenário de setores da Nanomedicina 

seria a criação de uma célula eletrônica artificial131 autônoma e geneticamente programável, 

sintetizada a partir de compostos de natureza orgânica e inorgânica, com habilidade para 

desempenhar funções celulares específicas via integração a sistemas de informação. Um 

conjunto de eletrodos seria acoplado a circuitos eletrônicos posicionados em um suporte fino 

bidimensional, com o objetivo de conferir-lhe funcionalidade química. A informação eletrônica 

local, que define os circuitos de computação e detecção de eletrodos, poderia servir como um 

genoma eletrônico capaz de complementar as sequências de informações específicas para 

proliferação genética e metabolismo de futuras células artificiais.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Nanomedicina é uma área de vanguarda da Saúde que combina conteúdos e 

competências combinadas de Nanotecnologia e Medicina Tradicional. Sistemas 

nanoestruturados biofuncionais vêm sendo amplamente estudados e investigados como uma 

proposta sustentável para prevenção, diagnóstico e terapia de doenças de elevada especificidade 

e sensibilidade, embora as estratégias e ferramentas até o momento conhecidas ainda careçam 

de aprimoramento. 

 A tendência à miniaturização dos dispositivos biomédicos à escala nanométrica 

possibilita a construção de sistemas nanoestruturados biofuncionais com habilidade para 

mimetizar estrutura, propriedades e funções, bem como interagir com os componentes 

biológicos do organismo humano. Além disso, esses sistemas podem também ser projetados e 

otimizados para aplicações em sequenciamento de genes para terapia gênica e celular, 

contribuindo de maneira significativa para detecção e preventação de diferentes tipos de doenças 

em estágio inicial. 

Ponderações contrárias à aplicação de biomateriais em escala nanométrica devem 

também ser levadas em conta, uma vez que ainda não se tem total conhecimento de todos os 

seus riscos e impactos sobre a saúde humana e meio ambiente.  Portanto, é de suma importância 

reflexões sobre as estratégias e ferramentas utilizadas em Nanomedicina que necessitem ainda 

de maiores aprofundamentos científicos, bem como de regulamentação pertinente à sua 

aplicação que garanta segurança e confiabilidade. 
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