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RESUMO 

 

A nanotecnologia está cada vez mais presente na vida humana, sendo necessária uma 

caracterização extensiva das propriedades físico-químicas dos nanomateriais.  

O presente estudo incidiu sobre a utilização de nanopartículas de ouro (AuNPs), pois 

estas mostram-se promissoras em várias áreas, nomeadamente em aplicações biomédicas para 

vectorização de fármacos, em cosmética como é o caso dos protetores solares, e entre outras 

áreas. Nos últimos anos, decorreram vários estudos para esclarecer a toxicidade de AuNPs, 

contudo ainda não se conseguiu chegar a uma conclusão sobre os potenciais efeitos tóxicos 

para a saúde. 

Pretendeu-se com este estudo avaliar a capacidade de internalização das AuNPs 

esféricas e em forma de estrela, com diferentes revestimentos e tamanhos, nomeadamente 

esferas revestidas por citrato de ≈15 nm e ≈60 nm, esferas revestidas pelo ácido 11-

mercaptoundecónio (MUA) de ≈15 nm e estrelas revestidas por MUA de ≈60 nm, através da 

medição dos níveis intracelulares de ouro (Au), após exposição de três modelos celulares, 

nomeadamente células imortalizadas de hepatocarcinoma humano (HepaRG), células 

imortalizadas de carcinoma de cólon humano (Caco-2) e hepatócitos primários isolados de 

rato (HPR). Foi avaliada também a capacidade de permeação intestinal das AuNPs descritas 

anteriormente, recorrendo a uma monocamada de células Caco-2 diferenciadas como um 

modelo in vitro da barreira intestinal.  

Após os ensaios, verificou-se que a capacidade de internalização das AuNPs é baixa, 

para os modelos celulares estudados. Os HPR conseguiram internalizar as AuNPs em maior 

quantidade que as células Caco-2 e as HepaRG, no entanto, estas últimas internalizaram 

muito pouca quantidade de AuNPs, o que pode dever-se ao facto da baixa capacidade de 

permeação durante as 8 horas em que se efetuou o estudo. 

O ensaio da permeabilidade intestinal foi inconclusivo, uma vez que não se conseguiu 

comparar as diferentes AuNPs devido a uma possível agregação das partículas, não 

permitindo uma amostragem homogénea das mesmas.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura celular, Caco-2, HepaRG, hepatócitos primários de rato 

(HPR), resistência elétrica trans-epitelial (TEER), nanopartículas de ouro (AuNPs), modelo in 

vitro de permeabilidade intestinal. 
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ABSTRACT 

 

Nanotechnology is increasingly present in human life requiring an extensive 

characterization of the physicochemical properties of nanomaterials. 

This study focused on the use of gold nanoparticles (AuNPs), because they show great 

promise in many areas, particularly in biomedical applications for drug vectorization, in 

cosmetics such as sunscreens, and between other areas. In recent years several studies were 

held to clarify the toxicity of AuNPs, but still failed to reach a conclusion on the potential 

toxic effects for health. 

It was intended in this study to evaluate the internalization capacity of the spherical 

AuNPs and star-shaped, with different sizes and coatings, particularly for coated beads citrate 

≈15 and ≈60 nm, coated beads 11-mercaptoundecanoic acid (MUA) ≈15 nm and stars coated 

MUA ≈60 nm, by measuring intracellular levels of gold (Au), after exposure of three cell 

types, namely immortalized human hepatocellular carcinoma cells (HepaRG), immortalized 

cells of human colon carcinoma (Caco-2) and isolated rat primary hepatocytes (HPR). It also 

evaluated the ability of intestinal permeation AuNPs described above, using a monolayer of 

Caco-2 cells differentiated as an in vitro model of intestinal barrier. 

After the tests, it was found that the internalization ability of AuNPs is low for the 

cellular models studied. The HPR is able to internalize the AuNPs in greater quantity than the 

Caco-2 cells and HepaRG, however, the latter internalized a very small amount of AuNPs, 

which may be due to the fact of the low ability to permeate during the 8 hours when the study 

was carried out. 

The intestinal permeability test was inconclusive since it was not possible to compare 

the different AuNPs due to possible aggregation of the particles, not allowing a homogeneous 

sample of the same. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Cell culture, Caco-2, HepaRG, rat primary hepatocytes (HPR), transepithelial 

electrical resistance (TEER), Gold nanoparticles (AuNPs), in vitro model of intestinal 

permeability.
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INTRODUÇÃO 

 

1 - NANOTECNOLOGIA 

O conceito de nanotecnologia surgiu numa palestra intitulada “There’s Plenty of Room 

at the Bottom” pelo físico Richard Feynman1, em 29 de dezembro de 1959, que descreveu um 

processo no qual os cientistas seriam capaz de manipular e controlar átomos e moléculas 

individuais.2 Mais de uma década depois, em 1974, o professor Norio Taniguchi cunhou o 

termo “nanotecnologia”, para descrever as tecnologias que permitem a construção de 

materiais à escala dos nanómetros (nm), ou seja, nanoescala3. É difícil imaginar o quão 

pequena é a nanotecnologia. O prefixo “nano” significa um bilião (1.000.000.000), portanto, 

um nm é um bilionésimo de um metro, ou 10-9 de um metro. De modo a proporcionar alguma 

perspetiva, um exemplo ilustrativo é a espessura de uma única folha de papel, que é cerca de 

100.000 nm.4 

Mais recentemente, a nanotecnologia tem sido definida como o estudo da manipulação 

de materiais em escala atómica e molecular2, ou seja, é o uso de átomos e moléculas como 

bloco de construção do núcleo para criar novos produtos e dispositivos. Estes produtos e 

dispositivos resultantes são chamados coletivamente de nanomateriais e cada elemento que os 

constitui, possui cerca de 1 a 100 nm2, e denomina-se nanopartícula (NP).4 Em 

aproximadamente meio século, a nanotecnologia tornou-se a base para aplicações industriais 

notáveis e crescimento exponencial5, apresentando um vasto campo de aplicações em áreas 

como a electrónica, alimentação, cosmética e a biomedicina6, tal como se especifica na tabela 

1. 

Tabela 1 – Exemplos de aplicações de nanomateriais em produtos de utilização corrente e de consumo humano. 

Adaptado de Wijnhoven et al. (2011)6 

Categoria de produtos Exemplos 

Aplicação biomédica 

Sistemas de terapêutica dirigida ou vectorização de fármacos (targeted drug-

delivery); sistemas de diagnóstico; pele ou osso artificiais para medicina 

regenerativa; ligaduras; aparelhos de audição; próteses ortopédicas. 

Cuidado pessoal e 

cosmética 

Protetores solares; champôs; cremes; desodorizantes; paste de dentes; produtos 

de maquilhagem; joalharia. 

Aparelhos elétricos Frigoríficos; máquinas de lavar; ar condicionado. 

Electrónica e computação Sistemas de áudio e vídeo; hardware; televisão; telemóveis; baterias. 

Produtos domésticos e de 

construção 

Produtos de limpeza; utensílios de cozinha; almofadas; tintas; materiais de 

construção. 

Têxteis Roupa; lençóis; tecidos impermeabilizados para decoração. 

Embalagens Embalagens alimentares e sensores nas embalagens alimentares. 

Desporto Raquetes; tacos de golfe; bolas de bowling. 

Veículos automóveis Tinta; pneus; sistemas de purificação do ar; produtos para limpeza do motor. 
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Como se pode constatar pela análise da tabela, a nanotecnologia está presente na vida 

humana todos os dias. Os benefícios potenciais são muitos e diversos. A título de exemplo, o 

dióxido de titânio é utilizado na forma “nano” em protetores solares, exibindo as mesmas 

propriedades de filtro ultravioleta que a forma convencional mas com a vantagem de ser 

invisível na pele.7 No entanto, como consequência da extensa exposição humana às NPs, 

existe uma preocupação significativa crescente sobre os riscos na saúde e no ambiente. Estas 

preocupações levaram ao surgimento de disciplinas científicas, tais como a nanotoxicologia.8 

 

1.1 – NANOTOXICOLOGIA  

Datam de 1990, dois artigos consecutivos publicados na revista Journal of Aerosol 

Science questionando se as partículas inaladas de diâmetro inferior a 100 nm produziam uma 

resposta exacerbada nas células pulmonares.9 A associação entre os efeitos biológicos e a 

dimensão das partículas, sugerida por estes autores, tem sido progressivamente confirmada 

através de outros estudos.9 Como pode ser inferido a partir dos estudos referidos na tabela 2, a 

citotoxicidade das NPs depende do tamanho AuNP.  

 

Tabela 2 – Relação entre citotoxicidade e o tamanho das nanopartículas de ouro (AuNPs). TEM: microscopia de 

transmissão electrónica (transmission electron microscopy); MTT: Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazolio. FACS: citometria de fluxo (fluorescence-activated cell sorting) LDH: lactato desidrogenase 

(lactate dehydrogenase). Adaptado de Shang et al. (2014)10  

Tamanho da 

AuNP (nm) 
Linha celular 

Técnicas de avaliação 

da citotoxicidade 
Principais conclusões 

0.8 – 15 

SK-MEL-28, 

HeLa, L929, 

J774A1 

TEM, ensaio do MTT, 

FACS 

Citotoxicidade depende do tamanho; 

AuNPs pequenas mais tóxicas. 

5 e 15 Balb/3 T3 Azul tripano 5nm – tóxicas; 15nm – não tóxicas 

3 – 38 J774 A1 Contagem de células 
Aumento de toxicidade para AuNPs 

maiores 

10 – 25 

HDMEC, 

A549, 

NCIH441 

Ensaio do MTT e da 

libertação de LDH 

Tamanho não é um fator significativo 

para a toxicidade 

20 e 200 DU-145 
Ensaio do MTT 

Ambos os tamanhos tóxicos 

 

Para além do tamanho, é essencial a caracterização extensiva das propriedades dos 

nanomateriais (que inclui forma, estado de aglomeração/ agregação, propriedades de 

superfícies como a carga ou agentes de revestimento) para a correta determinação da 

correlação entre as propriedades físico-químicas dos nanomateriais e a sua atividade 

biológica.   

São vários os mecanismos associados à toxicidade de AuNPs. Um desses mecanismos 

é a interação com o ácido desoxirribonucleico (ADN), também chamado de genotoxicidade. 
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As AuNPs podem interagir com o ADN por dois motivos principais: primeiro porque as 

AuNPs com tamanhos à volta de 1,4 nm coincidem com o tamanho do sulco maior do ADN e 

segundo porque o Au, como metal mais eletronegativo, facilmente é atraído para os sulcos do 

ADN que têm um ambiente negativo.11  

Outro mecanismo de toxicidade descrito para as AuNPs é a formação de espécies 

reativas de oxigénio (ROS) que podem perturbar o equilíbrio entre processos antioxidantes 

que ocorrem no interior das células, ocorrendo stress oxidativo.12  

As NPs podem gerar ROS por diferentes mecanismos: degradação do revestimento ou 

de toda a partícula levando à libertação de iões livres, a interação com organelos celulares 

como a mitocôndria ou com proteínas como a nicotinamida adenina dinucleótido fosfato 

oxidase e a interação com receptores à superfície e ativação de vias de sinalização 

intracelulares.13 O stress oxidativo causado pelas AuNPs pode ser resultado da produção de 

ROS diretamente pelas próprias, ou por efeitos secundários devidos à sua endocitose e 

interação com biomoléculas intracelulares ou organelos, que conduzem a uma resposta 

oxidativa por parte das células. De facto, o dano mitocondrial, muitas vezes provocado pelo 

stress oxidativo, pode levar a uma profunda alteração do funcionamento mitocondrial que 

constitui a principal causa de morte celular.14  

Além das características inerentes às NPs, há outros factores que condicionam as 

propriedades biológicas e toxicológicas por elas exibidas, como por exemplo a via de 

exposição. Assim, a exposição às NPs pode ocorrer por várias vias, nomeadamente inalação, 

injeção (subcutânea, intraperitoneal e intravenosa), ingestão e dérmica, no entanto, a via 

inalatória é a mais comum e, consequentemente, o pulmão é o alvo principal e, 

provavelmente, o mais importante da toxicidade dos nanomateriais.15,16 

 

1.1.1 – Modelos para o estudo da toxicidade das nanopartículas (NPs) 

Para prever com precisão os perigos destes novos materiais para o ser humano, 

diferentes modelos biológicos são usados para determinar os níveis de exposição e a sua 

potencial toxicidade, nomeadamente modelos in vitro e in vivo.15 

Os estudos in vitro são entendidos como sendo modelos biológicos muito 

simplificados, de baixo custo, rápidos, de fácil execução, controlo e interpretação dos 

resultados obtidos. Geralmente, utilizam uma única linha celular e são livres das restrições 

éticas impostas pelos ensaios in vivo17, que implicam o sacrifício do animal. Logo, por todas 

estas características, as linhas celulares imortalizadas são muitas vezes preferidas em relação 

às linhas primárias. 
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Avaliação do risco para a 

população em geral 

Avaliação do risco para os 

seres humanos – extrapolação 

Estudos in vitro com linhas 

celulares humanas – determinação 

experimental 

Estudos in vivo com modelos 

animais – determinação 

experimental 

Estudos in vitro com linhas 

celulares animais – determinação 

experimental 

Extrapolação 

Comparar 

1 mg/kg 

0.01 mg/kg 

Fator de segurança 10 para a 

variação dos indivíduos 

Fator de segurança 10 para 

diferença de espécies 

0.1 mg/kg 

Figura 1 - Processo de avaliação da toxicidade de nanomateriais para o ser humano. Adaptado de Krug et al. 

(2011)15 

Não obstante todas estas vantagens, só os ensaios in vivo podem fornecer respostas 

satisfatórias para as complexas questões que concernem a farmacocinética dos nanomateriais, 

especificamente, a sua absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME)15.Contudo, a 

melhoria constante dos modelos in vitro disponíveis para simular complexos sistemas 

multicelulares ou órgãos inteiros permite uma investigação cada vez mais diferenciada dos 

possíveis mecanismos de ação e toxicidade e reduzir a necessidade das experiências com 

animais.15 Ainda assim, recorrentemente, quando se comparam os resultados obtidos em 

diferentes modelos biológicos, é visível uma grande discrepância. Por outro lado, não raras 

vezes, a extrapolação dos resultados de um modelo para outro é  impossibilitada pelas 

diferenças entre doses/ concentrações testadas e/ou a duração da exposição (figura 1).18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 18 

1.2 – FUNCIONALIZAÇÃO DAS AuNPs 

Tecnologicamente, é possível a funcionalização da superfície das AuNPs com 

diferentes grupos funcionais. Após ocorrer a síntese da AuNP, a sua superfície encontra-se 

coberta por um agente de revestimento. O revestimento depende maioritariamente do material 

e solvente utilizados na síntese da AuNP. Apesar do mais comum ser o citrato de sódio 

(figura 2), outros revestimentos também podem ser utilizados, o MUA (figura 3) e o 

quitosano, entre outros19,20. A função do revestimento, além de impedir a agregação entre as 

diferentes NPs, é também controlar o crescimento da NP durante a sua síntese21, impedindo 

que mais núcleos do metal se juntem na fase de crescimento. Assim, o agente de revestimento 

deve ter uma alta afinidade para a NP e cobrir a sua superfície, de modo a formar uma 

monocamada densa à sua volta.22  

Uma das funcionalizações mais comuns das AuNPs consiste na adição de moléculas 

de cadeia alifática, com um grupo tiol (-SH) numa extremidade e um grupo carregado na 

extremidade oposta. O grupo tiol possui grande afinidade para metais nobres como o Au, 

adsorvendo-os à superfície da NP. Um dos fatores mais críticos das soluções coloidais de 

AuNPs é a sua estabilidade. A cadeia alifática devido à sua forma, permite um bom 

empacotamento destas moléculas ao redor das AuNPs, conferindo-lhes assim grande 

estabilidade, algo que é ainda facilitado pelos grupos carregados no final da cadeia alifática, 

que repelem outras AuNPs e impedem assim agregação.22 Um exemplo de uma molécula 

deste tipo bastante comum na funcionalização de AuNP é o MUA, em que o grupo terminal é 

o grupo carboxilo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Citrado de sódio. Retirado de 

https://it.wikipedia.org/wiki/Citrato_di_sodio#/media/File:Sodium_citrate.png 

 

Figura 3 - Ácido 11-mercaptoundecanóico (MUA). Retirado de 

http://www.endeavourchem.co.uk/products.php?productcode=ZTH0130 
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2 – CULTURA CELULAR 

As células animais ou vegetais podem ser obtidas diretamente a partir do tecido do 

organismo que lhes deu origem ou podem ser derivadas de uma linha celular. Estas podem 

continuar a crescer in vitro se os nutrientes e todos os outros fatores necessários à sua 

sobrevivência, crescimento e proliferação forem corretamente fornecidos. Quando este 

processo é realizado em laboratório é obrigatório haver condições controladas de assepsia, 

temperatura, humidade, oxigénio e gás carbónico.23 

Para que as células em cultura sejam capazes de crescer e de se dividirem 

normalmente, de forma similar ao crescimento que ocorre in vivo. é essencial um meio de 

cultura adequado, que lhes proporcione os nutrientes essenciais (aminoácidos, hidratos de 

carbono, vitaminas, minerais), fatores de crescimento, hormonas para o crescimento celular e 

um ambiente físico-químico regulado (pH e pressão osmótica).23 Adicionalmente, a maioria 

das células necessita de um suporte para que ocorra o crescimento, isto é, uma superfície 

adequada para aderirem (células aderentes), enquanto que outras conseguem crescer flutuando 

no meio de cultura (células em suspensão).24 

 

2.1 – CULTURAS PRIMÁRIAS 

As culturas primárias são produzidas a partir de células retiradas diretamente do tecido 

de origem, através de processos de desagregação mecânicos ou enzimáticos. As culturas 

primárias são, portanto, estabelecidas desde que as células sobrevivam aos processos de 

desagregação e, posteriormente, proliferem nas condições adequadas até que ocupem todo o 

substrato disponível (ponto de confluência). Nesta fase,  as células têm de ser subcultivadas 

ou passadas, ou seja, elas são divididas por transferência para novos recipientes com meio de 

crescimento fresco, com o objetivo de proporcionar mais espaço para o crescimento.25 

 

2.2 – CULTURAS SECUNDÁRIAS OU LINHAS CELULARES 

 Após a primeira subcultura ou passagem, a cultura primária passa a ser conhecida 

como uma linha de células. As linhas celulares derivadas de culturas primárias têm 

proliferação limitada (no máximo 3 divisões celulares) ou ilimitada (ex.: células tumorais), e 

uma vez que são passadas, as células com maior capacidade de crescimento predominam, 

resultando num grau de uniformidade genética.26,27 
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2.3 – MANUTENÇÃO DA CULTURA 

Os procedimentos a adotar na manutenção da cultura celular são, geralmente, baseados 

na sua morfologia, cor do meio e densidade celular, pelo que, as culturas devem ser 

observadas macroscopica e microscopicamente, numa base diária.28 Cada operador deve ter 

um caderno laboratorial e fazer um registo diário de todos os aspectos relativos às suas 

culturas, como por exemplo, o nome da linha celular, as datas em que as células foram 

passadas e/ ou houve mudança do meio de cultura e quaisquer alterações relativas à normal 

morfologia das células. 

 

2.3.1 – Curva de crescimento 

O perfil de crescimento de uma cultura 

celular (figura 4) apresenta quatro fases 

importantes, a primeira, a fase de repouso ou lag, 

em que ainda não se observa um aumento 

significativo da população celular, mas as células 

estão metabolicamente ativas. Segue-se a fase de 

crescimento exponencial ou log, em que as 

células estão adaptadas ao ambiente de cultura, 

absorvem nutrientes, crescem e duplicam-se. 

Finalmente, alcança-se a fase estacionária ou de 

plateau, em que ocorre uma escassez de nutrientes ou de espaço e não há crescimento 

populacional. Após algum tempo nesta fase a maioria das células entra em processo de morte 

e ocorre um declínio na população. 

 

2.3.2 - Subcultura 

A subcultura, também referida como passagem, é a divisão das células contidas num 

determinados suporte, normalmente frascos, por novos frascos, de forma a que disponham de 

mais espaço para crescimento. Normalmente, as células atingem a fase estacionária, não 

porque competem por nutrientes (uma vez que o meio de cultura é substituído com 

regularidade) mas porque não têm mais espaço para proliferar (atingiram a confluência). 

Assim, após remoção do meio de cultura as células são lavadas e destacadas do substrato de 

suporte (por exemplo, por ação enzimática da tripsina) e transferidas para novos frascos, que 

contêm meio de crescimento fresco. As células devem ser passadas sempre que se encontrem 

Subcultura e 

sedimentação 

Mudança do meio 

Próxima subcultura 

C
él

u
la

s/
m

L
 

Figura 4 - Curva de crescimento. Adaptado de 

Freshney (2006)29 
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na fase log, antes de atingirem demasiada confluência (~80-85% de densidade), de forma a 

que se encontrem num estado de máxima viabilidade, permitindo uma rápida recuperação 

após a passagem. 

 

2.4 – TÉCNICA ASSÉTICA 

Uma cultura de células bem sucedida depende sobejamente de manter as células 

isentas de qualquer contaminação  por microrganismos, tais como bactérias, fungos e vírus. 

A técnica asséptica visa impedir o contacto entre os microrganismos no ambiente e a cultura 

de células estéril, e assenta num conjunto de procedimentos que reduzem a probabilidade de 

inquinação, nomeadamente trabalhar sempre numa área estéril (câmara de fluxo laminar), ter 

boas práticas de trabalho assético e utilizar meios, reagentes e materiais estéreis. Antes e após 

a utilização da câmara de fluxo laminar esta deve ser pulverizada com etanol a 70%, assim 

como todo o material que é colocado no seu interior.29 

 

2.5 – LABORATÓRIO 

O presente estágio foi realizado no Laboratório de Toxicologia, pertencente ao 

Departamento de Ciências Biológicas, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

(FFUP). O Laboratório de Toxicologia forma o grupo de Toxicologia  do “Research Unit on 

Applied Molecular Biosciences” (UCIBIO), integrado no laboratório associado 

REQUIMTE.30 

Os docentes do Laboratório de Toxicologia estão fortemente empenhados na formação na 

área da Toxicologia, participando em diversos cursos ministrados na FFUP e também noutras 

Faculdades da Universidade do Porto, nomeadamente os cursos do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas e em Bioengenharia, do Mestrado em Toxicologia Analítica, Clínica 

e Forense, em Controlo de Qualidade, em Tecnologia Farmacêutica e em Ciências Forenses. 

Também participam na docência dos cursos de Programa Doutoral em Ciências Forenses, em 

Ciências Farmacêuticas, em Química Sustentável, em Biotecnologia Molecular e Celular 

aplicada às Ciências da Saúde, em Contaminação e Toxicologia Ambientais, em Segurança e 

Saúde Ocupacionais, em Farmacologia e Toxicologia Experimentais e Clínicas. 

O presente laboratório dispõe de diversos equipamentos, tais como cromatografia 

gasosa acoplada a espectrometria de massa, absorção atómica com câmara de grafite, 

cromatografia líquida de alta eficiência, microscópio de fluorescência, citómetro de fluxo, 

câmara de fluxo laminar, estufas de incubação, centrífugas, voltímetro, bombas de vácuo, 
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leitor de placas, placa de aquecimento com agitador magnético, agitador vórtex, agitador de 

placas, autoclave, balanças de precisão e analítica, banho de água, entre outros. 

Assim, nos últimos anos, o Laboratório de Toxicologia tem desenvolvido e 

implementado metodologias analíticas no sentido de dar cumprimento aos vários pedidos de 

análise feitos pela comunidade, nomeadamente, monitorização sérica de fármacos, 

caracterização de drogas de abuso em material biológico e noutras amostras, bem como 

determinação da alcoolémia, doseamento de cobre e de ferro em fragmentos de biopsia 

hepática para caraterização das doenças Wilson e da hemocromatose, doseamento do 

herbicida paraquato em amostras de sangue e urina de humanos intoxicados hospitalizados, 

entre outros. 
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OBJETIVOS 

A par do importante desenvolvimento que a nanotecnologia tem sofrido, nos últimos 

anos, assistiu-se à crescente exposição do Homem aos nanomateriais sintetizados. Esta 

excessiva exposição, aliada à quantidade limitada de informação disponível acerca dos efeitos 

tóxicos das NPs, torna premente a necessidade de perceber os seus efeitos adversos à saúde 

humana. 

Assim sendo, os objetivos do presente trabalho incluíram (i) a avaliação da capacidade 

de internalização de AuNPs, através da medição dos níveis intracelulares de Au após 

exposição de três modelos celulares, hepatócitos primários de rato (HPR), células hepáticas 

HepaRG e células intestinais Caco-2, a concentrações não tóxicas de NPs; e (ii) a 

determinação do impacto da forma (em estrela ou em esfera), do tamanho e do revestimento 

na capacidade de internalização das AuNPs. Havendo referencia ao uso deste tipo de NPs 

para fins alimentares, um objetivo adicional foi (iii) a avaliação da capacidade de absorção ao 

nível intestinal, utilizando para o efeito um modelo in vitro de células Caco-2 que mimetiza o 

funcionamento da barreira intestinal. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1 – APARELHOS E REAGENTES 

O trabalho de cultura celular foi realizado numa câmara de fluxo laminar de classe II 

BIO II Advance, do fornecedor Telstar® e as células mantidas em crescimento numa estufa 

Binder® CB 150#03-58010 ou Panasonic® MCO-19AIC (UV), a 37°C, com uma atmosfera 

contendo 5% de CO2. Para visualização microscópica das células, quer nos frascos de cultura, 

quer nas placas, e para a contagem das células na câmara de neubauer foi utilizado o 

microscópio invertido Eclipse TS 100 (Nikon®). Para o aquecimento dos reagentes utilizados 

na cultura celular, utilizou-se um banho de água com termóstato modelo 1002 da GFL®. As 

pesagens dos compostos necessários para o meio de cultura foram efetuadas numa balança de 

precisão digital EW-N/ EG-N (KERN®). Durante as determinações bioquímicas, usou-se um 

agitador de placas orbital PSU-10i com plataforma de borracha anti-derrapante (BioSan®) e 

dois leitores de placas de modelos SynergyTM HT e Power Wave XTM, ambos da BioTek 

Instruments®. 

Todo o material de plástico e vidro utilizado na cultura celular foi comprado estéril ou 

foi previamente esterilizado por calor húmido, a 121°C durante 2 horas, numa autoclave da 

marca Uniclave 88. Foram utilizadas placas de cultura de 6, 12 e 96 poços (Corning® Costar®) 

e frascos de 25cm3 e 75cm3 (TPP®). 

Para o estudo da permeabilidade celular das NPs usaram-se dispositivos transwell® 

(BD Falcon) com diâmetro de poro de 0,4 μm e 0,9 cm2 de área de superfície, para placas de 

12 poços, e a medição da resistência elétrica transepitelial (TEER, transepithelial electrical 

resistance) foi feita com um voltímetro EVOM2 (Epithelial Voltohmmeter) da marca World 

Precision Instruments®. 

Ao longo do trabalho experimental usaram-se vários reagentes tais como: solução de 

tripsina a 0,25% com etilenodiaminatetraacetato de sódio (EDTA.4Na) a 0,02% e  vermelho 

de fenol, adquirida do laboratório Gibco®, solução-tampão de Hank (HBSS, Hank’s balanced 

salt solution Gibco®), sem cálcio, sem magnésio e sem vermelho de fenol (-/-) e HBSS, com 

cálcio, com magnésio e sem vermelho de fenol (+/+). Para o ensaio de redução do brometo de 

3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT) foram utilizados o MTT (Sigma-

Aldrich®) e o dimetilsulfóxido (DMSO, Merck®). Para o ensaio de incorporação do vermelho 

neutro (VN), foram utlizados VN (Sigma-Aldrich®) e solução de lise que consiste numa 

mistura de ácido acético glacial, etanol e água (1:50:49). 
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2 – SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS 

 As AuNPs usadas na realização do presente estudo foram sintetizadas e caracterizadas 

no Laboratório de Química Inorgânica da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 

antes do início do meu estágio. A síntese  das AuNPs esféricas foi baseada no método de 

redução pelo citrato de sódio31, enquanto que para a síntese das AuNPs em forma de estrela 

foi utilizado um método de crescimento mediado por núcleos de crescimento32. Ambos os 

tipos de AuNPs, esféricas e em forma de estrela, foram sintetizadas em ambiente não estéril e 

esterilizadas à posteriori por filtração esterilizante (filtro com 0,22 µm de poro) em ambiente 

asséptico. A concentração das soluções-mãe de NPs sintetizadas foi aferida, em conteúdo em 

ouro, por espectrometria de absorção atómica (EAA). 

 

3 – MODELOS CELULARES EM ESTUDO 

Para cumprir os objectivos deste estudo utilizaram-se diferentes modelos celulares, 

que permitiram a avaliação da captação intracelular das NPs em estudo em células 

representativas de dois órgãos-alvo, nomeadamente o intestino (células Caco-2) e o fígado 

(células HepaRG e HPR). 

 

3.1 – CÉLULAS CACO-2 

A linha celular Caco-2 é proveniente de adenocarcinoma de cólon humano, e 

representa um modelo útil experimental para estudar a diferenciação intestinal. Estas células 

apresentam características morfológicas e bioquímicas que se assemelham aos enterócitos que 

revestem o intestino delgado.32,33 Elas expressam junções apertadas, microvilosidades, e um 

número de enzimas e transportadores que são característicos desses enterócitos, tais como as 

peptidases, esterases e a glicoproteína P. 

As células Caco-2 são cultivadas à confluência num sistema transwell® e com o tempo 

diferenciam-se para formar uma monocamada de células polarizadas que proporciona uma 

barreira física e bioquímica à passagem de iões e pequenas moléculas.33,34 

 

Figura 5 - Células Caco-2 
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3.2 – CÉLULAS HepaRG 

A linha celular HepaRG deriva de um hepatocarcinoma humano. Quando atingem 

confluência, podem diferenciar-se em dois tipos de células: células do tipo biliar, que 

apresentam forma achatada e citoplasma claro que rodeia o outro tipo de células; e células do 

tipo hepatócito, que formam aglomerados de células granulares que, como o nome indica, se 

assemelham a hepatócitos.35, 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta linha celular expressa um grande número de genes específicos do fígado, 

incluindo várias enzimas do citocromo P450, tais como CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, 

CYP2E1, CYP3A4, tornando-a assim uma linha bastante atrativa como modelo in vitro para 

determinação do efeito de fármacos e outro compostos.35,37 

 

3.3 – HEPATÓCITOS PRIMÁRIOS DE RATO (HPR) 

Contrariamente às linhas celulares, os hepatócitos primários de rato não proliferam in 

vitro, pelo que existe a necessidade de serem extraídos diretamente do órgão do animal de 

todas as vezes que se realiza uma nova experiência. Apesar desta desvantagem das culturas 

primárias não resistirem muito tempo em cultura (são finitas), elas mimetizam melhor aquilo 

que se verifica in vivo, uma vez que os procedimentos inerentes à imortalização das linhas 

celulares contínuas resultam frequentemente em alterações significativas do fenótipo celular 

(morfológicas e bioquímicas) que têm grande impacto na resposta toxicológica que se 

pretende avaliar. 

Os hepatócitos foram isolados do fígado de ratos Wistar macho que foram sacrificados 

no dia anterior à experiência. É possível isolar de cada rato cerca 100 a 400 milhões de 

células, com mais de 90% de viabilidade.38,39 

Figura 6 - Células HepaRG antes (à esquerda) e depois de atingirem confluência (à direita) 
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3.4 – MANUTENÇÃO DAS CULTURAS CELULARES 

A linha celular Caco-2 da American Type Culture Collection® (ATCC) HTB-37TM, 

(Lote 61777387) é proveniente de um adenocarcinoma de cólon humano e foi mantida em 

frascos de cultura de 75 cm2, até se atingir confluência, à temperatura de 37°C, numa 

atmosfera com 5% de CO2. A sub-cultura celular foi feita por tripsinização, após lavagem das 

células com HBSS (-/-) para remover vestígios do meio de cultura (que possui factores que 

inibem a atividade da enzima). Para os ensaios de permeabilidade intestinal, as células foram 

semeadas em dispositivos transwell® para placas de 12 poços, a uma densidade de 60.000 

células/cm2, (área de superfície de 0,9 cm2) e mantidas em cultura durante 21 dias, de modo a 

permitir a sua completa diferenciação. Este processo de diferenciação foi acompanhado ao 

longo do tempo por avaliação da TEER e considerado concluído quando, após medições 

sucessivas (em dias diferentes) não se observou aumento dos valores registados.40 Para os 

ensaios de incorporação celular das AuNPs, as células Caco-2 foram semeadas em placas de 6 

poços a uma densidade de 300.000 células/poço. Esta densidade foi optimizada com base num 

ensaio preliminar. No ANEXO A encontra-se descrito em pormenor o protocolo da cultura 

celular das Caco-2.41 

A linha celular HepaRG (Invitrogen) foi estabelecida a partir de um tumor no fígado 

secundário a hepatite C. A linha celular cresceu até à confluência em frascos de 75 cm2 

mantidos à temperatura de 37°C, numa atmosfera com 5% de CO2. Após tripsinização, as 

células foram semeadas a uma densidade de 200.000 células/poço, em placas de 6 poços, para 

avaliação da incorporação celular após exposição às AuNPs. No ANEXO B encontra-se 

descrito em pormenor o protocolo da cultura celular das HepaRG.42 

Os hepatócitos primários de rato foram isolados pela perfusão do tecido hepático de 

Rattus norvegicus (variedade Wistar) com a enzima colagenase, conforme descrito 

previamente por Moldeus e colaboradores (1978)43. Os animais utilizados eram machos, com 

pesos compreendidos entre 150 e 300 g. A suspensão celular resultante apresentava 

Figura 7 - Hepatócitos primários de rato após isolamento 
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viabilidade celular superior a 80% (aferida por contagem em câmara de Neubauer, após 

coloração com corante azul de tripano). Após diluição em meio de cultura, fez-se a sementeira 

em placas de 6 poços de forma a obter uma densidade de 500.000 células/poço e incubação a 

37 °C numa atmosfera com 5% de CO2, durante a noite, para adesão das células. No ANEXO 

C encontra-se descrito em pormenor o protocolo de isolamento de hepatócitos de rato44 e no 

ANEXO D encontra-se o protocolo de cultura celular de hepatócitos isolados de rato.45 

 

4 – ESTUDO DA CAPTAÇÃO INTRACELULAR DE NANOPARTÍCULAS DE 

OURO (AuNPs) 

De modo avaliar a captação de AuNPs pelas células Caco-2, HepaRG e HPR, 

aproximadamente 24 h depois após a sementeira, as células foram expostas a quatro amostras 

de AuNPs, nomeadamente: 

1) AuNPs esféricas revestidas com citrato de sódio, com 15 nm de diâmetro (AuNPs 

Esféricas Citrato 15 nm); 

2) AuNPs esféricas revestidas com MUA, com 15 nm de diâmetro (AuNPs esféricas 

MUA 15 nm); 

3) AuNPs esféricas revestidas com citrato de sódio, com 60 nm de diâmetro (AuNPs 

esféricas citrato 60 nm); 

4) AuNPs em forma de estrela revestidas com MUA, com 54 nm de diâmetro (AuNPs 

estrela MUA 54nm). 

Com base nos resultados obtidos nos ensaios de citotoxicidade realizados previamente 

ao meu estágio (ANEXO E), escolheu-se uma concentração de AuNPs que não tivesse 

causado mais de 20% mortalidade. Assim sendo, nas exposições das células Caco-2 utilizou-

se a concentração de 60 μM e nas das células HepaRG e HPR utilizou-se 40 μM. Assim, 

exatamente 24 horas após a exposição, efetuou-se a lavagem das células e a sua posterior 

recolha em 1 mL de HBSS (+/+), com um raspador. Parte da suspensão recolhida (500 μL) 

foi conservada em tubos de centrífuga de 15 mL para a determinação do ouro por EAA; o 

restante volume (500 μL) foi conservado no congelador (-20 oC) em eppendorfs, até se 

efetuar o doseamento da proteína. Nos ANEXOS F, G e H encontra-se descrito o protocolo 

experimental da exposição das células Caco-2, HepaRG e HPR, respectivamente, às AuNPs.
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Transwell 

Monocamada de 

células Caco-2 

 

Membrana semi-permeável 

Superfície apical 

Superfície basolateral 

Figura 8 - Esquema do modelo in vitro de barreira intestinal utilizando o dispositivo transwel®l. 

Adaptado de Awortwe (2014)46 

5 – ESTUDO DA PERMEABILIDADE INTESTINAL DE NANOPARTÍCULAS DE 

OURO (AuNPs) 

Como referido, os estudos de permeabilidade das AuNPs foram efetuados em sistemas 

transwell®. Este sistema é composto por dois compartimentos separados horizontalmente por 

uma membrana semi-permeável de politereftalato de etileno (PET), com uma porosidade de 

0,4 μm. As células Caco-2 que foram cultivadas sobre a membrana e, ao longo do processo 

de diferenciação, células polarizaram, constituindo um modelo celular de absorção em que o 

compartimento superior (lado apical) mimetiza o lúmen intestinal, e o compartimento inferior 

(lado basolateral) simula a circulação sanguínea ou linfática em contacto com os enterócitos. 

As células Caco-2 são normalmente cultivadas durante 21 dias, para permitir a formação de 

monocamadas confluentes e diferenciadas.46 No entanto, este período poderá ser afetado por 

diversos fatores, tais como: densidade da sementeira, o número de passagem celular utilizado 

e o meio de cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A medição da TEER de monocamadas epiteliais é amplamente utilizada como 

pârametro para a análise funcional de junções apertadas47 e, neste contexto, é utilizada 

rotineiramente para avaliar a integridade da monocamada celular ou alterações à sua 

permeabilidade.48 É desejável que as determinações da TEER sejam feitas a 37°C, uma vez 

que a temperatura é um fator que afeta a TEER.47 Está descrito na literatura que o valor da 

TEER aceitável para monocamadas de células Caco-2 se situa entre 200–1000 Ω/cm.2,49 

Valores da TEER superiores a 300 Ω/cm2 indicam uma monocamada confluente46, enquanto 

que valores a partir de 800-900 Ω/cm2,50 são indicativos de integridade adequada. 

Inicialmente, as células foram semeadas por adição de 1 mL de suspensão celular 

(54.000 células) à superfície apical. Na parte basolateral colocou-se 2 mL de meio de cultura. 

Os meios de cultura da parte apical e da basolateral foram renovados a cada dois dias.  A 

primeira medição da TEER foi feita passados alguns dias após a sementeira, não se mediu 
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logo após as placas serem semeadas uma vez que os elétrodos do aparelho não são estéreis, 

pelo que havia sempre um grande risco de contaminação. Esta medição foi efetuada em meio 

de cultura, após renovação. Em paralelo foi medida a resistência do sistema (branco), i.e. de 

um dispositivo transwell® contendo meio de cultura apical e basal, mas onde não foram 

semeadas células. Quando as medições da TEER demonstraram integridade membranar 

adequada ( > 800Ω/cm2), as células foram expostas às AuNPs. No dia da exposição, a TEER 

foi medida em HBSS (+/+) de modo a manter a osmolaridade e aumentar a comparabilidade 

entre outros estudos, uma vez que a maioria dos estudos já publicados utiliza este solvente 

como meio de exposição. Para a exposição adicionou-se 500 μL de AuNPs a 60 μM em 

HBSS (+/+) no compartimento apical e 1 mL de HBSS no compartimento basolateral. De 

acordo com um esquema horário previamente estabelecido, o ensaio decorreu durante 8 horas, 

nas quais foram recolhidas amostras de 200 μL solução do compartimento basolateral: na 

primeira hora, de 20 em 20 minutos, na segunda hora de 30 em 30 minutos e, daí em diante, 

de hora em hora. Sempre que houve colheita de amostra, o volume retirado do compartimento 

basolateral foi reposto com novo HBSS (+/+). Ao fim das 8 horas, recolheu-se separadamente 

toda a solução do compartimento apical e basolateral. As amostras foram guardadas em tubos 

falcon de 15 mL devidamente identificados, para posterior quantificação do Au por EAA. 

Adicionalmente, também foi quantificado o ouro intracelular da monocamada de Caco-2. Nos 

ANEXOS I e J encontra-se descrito em detalhe o protocolo dos transwells e o protocolo da 

permeabilidade, respetivamente.  

 

6 – QUANTIFICAÇÃO DO OURO (Au) POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO 

ATÓMICA (EAA) EM CÂMARA DE GRAFITE 

A EAA é considerada uma técnica analítica e uma das mais utilizadas na determinação 

de elementos que estão presentes em baixas concentrações numa variedade de amostras, 

sejam estas líquidas, sólidas, em suspensão e, até mesmo, gasosas.51 

Neste trabalho foi utilizada a EAA em câmara de grafite para o doseamento do Au. A 

amostra foi introduzida numa câmara de grafite e sujeita a um aquecimento progressivo, 

previamente programado. Este programa de aquecimento é definido em função do elemento e 

da matriz da amostra a analisar, e permite que a amostra se transforme num aerossol e que os 

átomos livres em estado estável absorvam luz a um comprimento de onda (λ) específico.51,52  

A absorção é característica de cada elemento e a quantidade de radiação absorvida é 
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Figura 9 -Fases do programa de aquecimento da espectrometria de absorção atómica (EAA). 

Retirado de Costa, S. I. (2013)53 

diretamente proporcional à quantidade de elemento presente na amostra. A fonte de radiação 

foi uma lâmpada de cátodo oco de Au com 10 mA de corrente e o λ foi de 242,8 nm. 

As soluções padrão de Au foram preparadas em ácido clorídrico a 0,2% (HCl 0,2%). 

O equipamento estava equipado com um injetor automático programado para injetar 10 μL 

de modificador de matriz (mistura de nitrato de paládio e nitrato de magnésio), seguidos de 30 

μL da solução a analisar. Os modificadores de matriz são agentes químicos que promovem a 

simplificação da matriz, previamente à atomização, por aumento da volatilidade da matriz ou, 

mais frequentemente, da estabilidade térmica do analito, permitindo a utilização de 

temperaturas de pirólise mais elevadas.55 A temperatura de injeção foi 20°C. 

Na tabela 3 estão resumidas as condições analíticas utilizadas na análise das amostras. 

 

Tabela 3 - Condições analíticas usadas na quantificação de ouro (Au) por espectrometria de absorção atómica 

com atomização eletrotérmica (EAA-AE). Rampa de temperatura - tempo durante o qual se verificou incremento 

de temperatura. Temperatura constante - tempo durante o qual a temperatura foi mantida 

Etapa 
Temperatura 

(°C) 

Rampa de 

temperatura (s) 

Temperatura 

constante (s) 

Fluxo do gás 

(mL/min) 

1 (Secagem) 110 10 20 250 

2 (Secagem) 130 10 20 250 

3 (Pirólise) 800 30 30 250 

4 (Atomização) 1800 0 5 0 

5 (Limpeza) 2450 1 3 250 

 

 

De um modo geral, o programa típico de temperaturas compreende quatro patamares, 

a etapa de secagem, etapa de pirólise, etapa de atomização e etapa de limpeza, como 

demonstra a figura 9.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na etapa de secagem ocorre a evaporação do solvente, na etapa da pirólise ocorre a 

mineralização dos componentes da matriz, na etapa de atomização ocorre a produção do 

vapor atómico e na etapa da limpeza ocorre a eliminação de vapores constituintes da matriz.52 
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7 – DOSEAMENTO DA PROTEÍNA PELO MÉTODO DE LOWRY 

O método de Lowry baseia-se no facto do reagente Folin-Ciocalteau (mistura de 

molibdato, tungstato e ácido fosfórico) sofrer redução quando reage com proteínas, na 

presença do catalisador Cu2+, produzindo um composto azul com absorção máxima a λ de 750 

nm. A intensidade da coloração irá depender do conteúdo em tirosina e triptofano 

(aminoácidos cromogéneos). O método de Lowry envolve duas reações químicas, 

nomeadamente a reação de Biureto, em que ocorre a redução do ião cobre em condições 

alcalinas, formando um complexo com as ligações peptídicas; e a segunda reação que envolve 

a redução do reagente Folin-Ciocalteu pelo complexo cobre – ligação peptídica, causando 

uma mudança na coloração da solução para azul, como se pode ver na figura 10. A quantidade 

de proteína pode ser estimada por extrapolação linear utilizando uma curva padrão de BSA.54 

 

  

No ANEXO K encontra-se descrito em detalhe o protocolo da quantificação da 

proteína pelo método de Lowry. 

 

8 – DETERMINAÇÃO DA VIABILIDADE PELO ENSAIO DE REDUÇÃO DO MTT 

A redução do MTT é um método colorimétrico rápido, frequentemente usado para 

medir a proliferação celular e a citotoxicidade de compostos.55 Neste ensaio, o MTT é 

acumulado pelas células por endocitose e a redução do anel tetrazólico deste sal, por 

hidrogenases mitocondriais, resulta na formação de cristais de formazano, de cor azul, que se 

acumulam em compartimentos endossomais e/ou lisossomais, sendo depois transportados 

para fora das células por exocitose. Sendo a endocitose e o metabolismo mitocondrial 

mecanismos fundamentais das células vivas, o ensaio do MTT tem sido usado frequentemente 

como ensaio de viabilidade celular. 

Para dissolver os cristais de formazano, adiciona-se geralmente DMSO, produzindo 

uma solução corada que pode ser doseada por espectrofotometricamente a 550 nm. 

No presente trabalho, este ensaio foi unicamente usado para avaliar a homogeneidade 

das sementeiras de células em placas de 96 poços. Sendo assim, valores de absorvância 

similares entre poços da mesma placa indicam uma densidade idêntica de células, algo que é

Proteína + Cu2+ 

OH- 

Proteína – Complexo 

Cu 
+ Folin-Ciocalteau 

OH- 

Azul 

Abs 750 nm 

Figura 10 - Princípio do método de Lowry 
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pretendido para que os resultados de exposição das células às AuNPs sejam válidos. O ensaio 

foi feito com linhas celulares HepG2 (carcinoma hepatocelular humano)56, SH-SY5Y 

(neuroblastoma humano)57, H9c2 (cardiomiócitos de rato)58 e Caco-2. 

No ANEXO L encontra-se descrito com detalhe o protocolo de ensaio do MTT. 

 

9 – DETERMINAÇÃO DA VIABILIDADE PELO ENSAIO DE INCORPORAÇÃO DO 

VERMELHO NEUTRO (VN) 

O ensaio de incorporação do VN fornece uma estimativa do número de células viáveis 

numa cultura. Este método baseia-se na capacidade das células viáveis incorporarem o 

corante VN. O corante atravessa a membrana da célula por difusão e acumula-se no lisossoma 

das células viáveis. As células mortas ou danificadas perdem a capacidade de reter o corante, 

que é removido no processo de lavagem.59 Tal como no ensaio do MTT, este ensaio foi 

unicamente usado para avaliar a homogeneidade das sementeiras de células em placas de 96 

poços.  No ANEXO M encontra-se descrito com detalhe o protocolo de ensaio do VN. 

 

10 – TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS RESULTADOS 

Os resultados obtidos foram apresentados como a média ± erro padrão da média 

(SEM, standard error of the mean), de pelo menos três experiências independentes. A análise 

da distribuição dos dados (normalidade) foi avaliada recorrendo aos testes de Kolmogorov-

Smirnov, D’Agostino & Pearson e Shapiro-Wilk e as comparações estatísticas foram 

realizadas pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis seguido do teste de comparação 

múltipla de Dunn. Foram considerados estatisticamente significativos valores de p inferiores a 

0,05. Todos os cálculos estatísticos foram executados com o software GraphPad Prism, versão 

6.0 (GraphPad Software, São Diego, Califórnia, EUA).   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
1 – ENSAIOS DE CAPTAÇÃO CELULAR DE NANOPARTÍCULAS DE OURO 

(AuNPs) 

Para estudar a capacidade das células internalizarem AuNPs com diferentes formas, 

revestimentos e tamanhos, efetuou-se a exposição das células a suspensões das AuNPs, tal 

como descrito no ponto 4 da secção “Materiais e Métodos”. Testou-se a concentração de 40μ

M nas células HepaRG, nos HPR e de 60μM nas células Caco-2, uma vez que se tinha sido 

verificado que estas eram as concentrações mais altas, das previamente testadas, que não 

exerciam toxicidade nos respetivos modelos celulares. 

Determinou-se a quantidade intracelular de Au, e normalizou-se o valor obtido com a 

quantidade de proteína celular da respetiva amostra, para que os resultados não fossem 

afetados por variações inerentes à densidade da sementeira ou pela morte celular que ocorreu 

durante a exposição. Os resultados obtidos estão representados na figura 11 e na tabela 4, 

onde os valores de Au incorporado correspondem ao valor médio de, pelo menos, 3 

determinações independentes. Na tabela 4 é adicionamente indicada a percentagem de 

incorporação de Au (calculada em relação à quantidade de Au à qual as células foram 

expostas, i.e. 7,87 μg nas células HepaRG e HPR ou 11,8μg nas células Caco-2).  
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Figura 11 - Incorporação de ouro (Au) pelas células HepaRG (à esquerda), pelos hepatócitos de rato (centro) e pelas células 

Caco-2 (à direita), após exposição a 40 μM(células HepaRG e HPR) ou 60 μM (células Caco-2) de nanopartículas, durante 

24 horas. 

**** p < 0,0001 
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Tabela 4 - Quantidade de ouro (Au) incorporado pelas células células HepaRG, pelos hepatócitos de rato e pelas células Caco-2, após exposição a 7,87 μg (células HepaRG e 

HPR) ou 11,8 μg  (células Caco-2) de nanopartículas, durante 24 horas. 

Células HepaRG Hepatócitos primários de rato Células Caco-2 

Valor médio 

de ouro 

incorporado 

(μg Au/ g 

proteína) 

SEM ( erro 

padrão da média) 

(μg Au/ g 

proteína) 

Percentagem 

de ouro 

incorporado 

(%) 

Valor médio 

de ouro 

incorporado 

(μg Au/ g 

proteína) 

SEM ( erro 

padrão da média) 

(μg Au/ g 

proteína) 

Percentagem 

de ouro 

incorporado 

(%) 

Valor médio 

de ouro 

incorporado 

(μg Au/ g 

proteína) 

SEM ( erro 

padrão da média) 

(μg Au/ g 

proteína) 

Percentagem 

de ouro 

incorporado 

(%) 

Esferas citrato 

14,8±2,9nm 
292,3 70,85 7,44 7921 1896 15,49 6095* 259,1 4,18 

Esferas MUA 

14,8±2,9nm 
438,7 46,87 11,09 4092 721,7 7,26 964,7 94,32 0,81 

Esferas citrato 

58,47±6,93nm 
501,7 79,30 13,17 4557 977,2 6,98 2579# 217 2,24 

Estrelas MUA 

54,31±12,31nm 
854,0 97,70 18,46 3028 535,2 5,20 563 121,3 1,19 

* p < 0,0001, vs. esferas MUA ≈ 15nm. 

# p < 0,0001,  vs. estrelas MUA ≈ 60nm. 

 

Ao analisar os dados apresentados, verifica-se que as AuNPs são fracamente incorporadas, uma vez que a percentagem de Au incorporada 

em relação à concentração de exposição é muito baixa.  Comparando os diferentes revestimentos, verifica-se que existe uma diferença 

estatisticamente significativa entre a incorporação de esferas citrato de ≈15 nm e as esferas do mesmo tamanho revestidas por MUA; bem como 

entre a incorporação de esferas de citrato de ≈60 nm e as estrelas de ≈60 nm revestidas por MUA, pelas células Caco-2. No entanto, neste último 

caso, a relação entre o tipo de revestimento e a percentagem de incorporação não é inequívoca, em virtude da diferença que existe também na 

forma das NPs. Apesar de não existir uma diferença estatisticamente significativa para os HPR, ao analisar a figura 11, pode constatar-se que as 

esferas citrato de ≈15 nm são as mais internalizadas, seguindo-se as esferas de citrato de ≈60 nm, as esferas de ≈15 nm revestidas por MUA e, 

por último, as estrelas de ≈60 nm revestidas por MUA. Relativamente às células HepaRG, observa-se que este é o modelo celular no qual a 

incorporação de NPs é menor. Independentemente do tipo, todas as AuNPs são pouco internalizadas, no entanto, e contrariamente à tendência
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nos outros modelos testados, as estrelas de ≈60 nm revestidas por MUA são as mais incorporadas, 

seguidas das esferas citrato de ≈60 nm, as esferas de ≈15 nm revestidas por MUA e, por últimas, as 

esferas citrato de ≈15nm. 

Deve ser salientado que as linhas celulares imortalizadas têm uma resposta mais 

reprodutível às condições experimentais usadas, isto porque as várias passagens celulares de uma 

mesma linha mantêm o património genético, em certa medida, constante. Por outro lado, proliferam 

indefinidamente permitindo uma grande disponibilidade de células para os ensaios, o que contrasta 

com células de culturas primárias que têm uma utilização muito limitada e a sua utilização exige o 

sacrifício de animais de todas as vezes que se realizam experiências. 

Relativamente às culturas primárias, existem alguns fatores que podem afetar 

consideravelmente a resposta das células, tais como, a viabilidade da suspensão celular após 

isolamento, a recuperação do stress associado a esse processo e às novas condições de cultura e 

crescimento celular, bem como a variabilidade interindividual (diferenças entre os animais que de 

onde são originários os órgãos para a obtenção da suspensão de hepatócitos). Assim sendo, no caso 

dos HPR seria importante realizar um maior número de experiências independentes de forma a 

diminuir a variabilidade de resultados e obter diferenças com significado estatístico que 

confirmasse a tendência observada. Uma vez que o número de experiências foi limitado (por 

questões éticas, económicas e de disponibilidade de animais), o número de dados obtidos e a 

respetiva dispersão obrigou a uma análise estatística não paramétrica, já que nem todos os grupos 

de dados apresentavam uma distribuição normal. 

A mais extensa internalização das AuNPs pelos HPR, comparativamente às células HepaRG 

e Caco-2, deve ser salientada. As células primárias conservam de forma mais fidedigna as 

características morfológicas e funcionais da célula in vivo, nomeadamente a nível de sistemas 

enzimáticos, de transporte, etc. Assim, é possível que a maior internalização das NPs verificada 

nestas células se prenda com a maior eficiência dos respectivos mecanismos de captação que, por 

sua vez, podem ter sofrido alteração ao longo das sucessivas replicações que ocorreram desde o 

estabelecimento das linhas celulares utilizadas até à altura da sua utilização nestes estudos. 

Diversos estudos que se debruçam sobre o perfil de biodistribuição das AuNPs in vivo têm 

demonstrado uma acumulação preferencial deste tipo de NPs no fígado relativamente aos outros 

órgãos.53,60,61. É possível que as células hepáticas apresentem sistemas mais competentes de 

internalização destas NPs. Esta hipótese vai de encontro à relação encontrada quando a 

incorporação pelos HPR é comparada à verificada nos enterócitos Caco-2, no entanto, esta relação 

não pode ser estabelecida quando considerados os hepatócitos HepaRG.  
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Em relação ao revestimento verificou-se que as partículas revestidas por citrato nos 

HPR e nas células Caco-2 são as mais internalizadas, ou seja,  as esferas de citrato de ≈ 15 nm 

são significativamente mais incorporadas do que as esferas MUA de ≈ 15 nm, e as esferas de 

citrato de ≈ 60 nm são mais incorporadas do que as estrelas MUA ≈ 60 nm, no entanto, neste 

último caso, não se pode excluir a influência da forma.  Estes resultados não corroboram os 

anteriormente publicados por Fraga et al., em que, após exposição de células HepG2 a 

concentrações crescentes de AuNPs revestidas por MUA ou por citrato, não se observou uma 

variação significativa na extensão de internalização entre ambos os revestimentos, quando 

testados tamanhos semelhantes.62 No entanto, existem algumas diferenças entre as linhas 

hepáticas HepG2 e HepaRG ao nível do metabolismo; e também entre as células HepG2 e 

HPR, quer ao nível do metabolismo, quer dos mecanismos de transporte celular. Estas 

diferenças podem estar na origem das discrepâncias observadas.63 Por outro lado, não pode 

ser descartada a possibilidade da existência de diferenças inter-espécies, i.e. Homo sapiens 

(células Caco-2 e HepaRG) vs. Rattus norvegicus (HPR), que influenciem a capacidade de 

internalização das AuNPs. No estudo in vitro realizado por Fraga et al., os autores 

demonstraram que a acumulação das AuNPs, revestidas por citrato ou por MUA, ocorria em 

vesículas ligadas à membrana das células HepG2 para concentrações superiores a 0,1 μM.62 

Se compararmos AuNPs com o mesmo revestimento e forma mas com diferentes 

tamanhos, tais como as esferas citrato de ≈15 nm e ≈60 nm, verifica-se que tanto nos HPR 

como nas células Caco-2, a internalização é superior para as AuNPs de menores dimensões. 

Estes resultados corroboram dados existentes na literatura, em que a internalização por células 

Caco-2 é mais eficiente para partículas de 5 nm do que para partículas de 30 nm.64    

A obtenção de NPs em forma de estrela requer que o revestimento seja MUA, no 

entanto é difícil obter este tipo de NPs em dimensões mais pequenas do que aquelas que se 

testaram no presente trabalho.53 Assim sendo, é importante sintetizarem-se esferas revestidas 

por MUA com dimensões similares às das AuNPs em forma de estrela revestidas por MUA 

para se poder aferir quanto à influência da forma na captação celular das NPs. Num estudo em 

que foi investigada a influência do tamanho e da forma na incorporação celular de AuNPs, foi 

demonstrado que AuNPs esféricas de 14 e 74 nm foram mais incorporadas por células HeLa 

do que AuNPs com as mesmas dimensões mas em forma de bastonete.65 

   É essencial ter em conta a capacidade de internalização de Au pelas células Caco-2, 

uma vez que estas mimetizam as células da barreira intestinal, que será o ponto de entrada das 

NPs administradas por via oral. Sendo assim, interessa saber se estas NPs ficarão retidas nas 

células da barreira intestinal ou se a permearão, passando para a corrente sanguínea. As 

possíveis aplicações das AuNPs estarão dependentes destes dados.  
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Os resultados que se obtiveram no que concernem à internalização das AuNPs pelas 

células Caco-2 estão de acordo com um estudo prévio em que, 24 h após incubação das 

células Caco-2 com diferentes concentrações de AuNPs (1 μM, 3 μM, 10 μM, 30 μM e 

100 μM), fotografaram-se as células por microscopia ótica e eletrônica e verificou-se a 

presença de NPs no espaço extracelular, bem como no interior das células.66 Nesse estudo, 

verificou-se que a internalização de AuNPs não afetava a forma das células, no entanto, 

observou-se a presença de agregados no seu interior, sendo que essa ocorrência era maior nas 

concentrações mais altas de AuNPs. As AuNPs mais internalizadas foram as revestidas pelo 

pentapéptido Cis-Ala-Leu-Asn-Asp (CALND), seguidas das revestidas por citrato, MUA e, 

por último, as revestidas por Cis-Ala-Leu-Asn-Ser (CALNS).66 Este estudo demonstrou que a 

manipulação do revestimento pode influenciar a internalização de AuNPs pelas células, pelo 

que será importante encontrar um revestimento adequado ao tipo de utilização que se pretende 

dar às NPs.  

Bajak e seus colaboradores expuseram células Caco-2 a AuNPs de 5 e 30 nm nas 

concentrações de 100 μM e 300 μM, e quantificaram o Au intracelular logo após a 

exposição e após 24 h e 72 h de incubação, concluindo que a internalização não aumentava às 

72 h de incubação, devido à ocorrência de saturação do processo de internalização.64  Ficando 

provado que ocorre internalização in vitro de AuNPs por células que mimetizam a barreira 

intestinal, seria interessante compreender se o mesmo ocorre in vivo. Num estudo em que foi 

feita a administração de AuNPs de 4, 10, 28 ou 58 nm por via oral a ratos BALB/c , verificou-

se a presença de elevadas quantidades de AuNPs no intestino e no estômago mesmo 12 h após 

administração. 67 No entanto, é necessário considerar as diferentes concentrações usadas em 

estudos in vitro e in vivo. Quando ocorre administração por via oral pela água de bebida, 

como se verificou neste último estudo, a dose administrada é difícil de quantificar visto que os 

animais têm acesso ad libitum à àgua que contém as AuNPs.  

No presente trabalho, as células Caco-2 foram expostas a uma concentração de 60 μ

M em Au, o que corresponde a cerca de 11,8 μg Au/ mL, valor que se encontra na mesma 

ordem de grandeza das doses usadas nos referidos estudos in vivo.  

Num estudo em que foi administrada, a ratos, uma dose de 0,6–1 mg Au/ kg de AuNPs 

revestidas por citrato, verificou-se que, 30 minutos após a injeção, 60% da dose total estava 

concentrada no fígado. Esse valor passou para 75% da dose total após 6 h e, finalmente, 

voltou aos 60% após 24 h. Sabendo que os ratos pesavam entre 200–300 g, e considerando 

uma injeção de 1 mg Au/ kg, a quantidade máxima que chegaria ao fígado após 6 h da 

exposição seria de 225 μg de Au. Às 6 h, a concentração média de Au encontrada no fígado 
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foi de 16,3 μg Au/ g tecido.60 Neste trabalho, os HPR foram expostos a uma concentração de 

40 μM o que corresponde a 7,87 μg Au/ mL, pelo que as concentrações testadas podem ser 

consideradas relevantes. 
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2 – ENSAIOS DA PERMEABILIDADE INTESTINAL EM TRANSWELL 

De modo a estudar a capacidade  de permeação da barreira intestinal que as AuNPs de 

diferentes formas, tamanhos e revestimentos têm, usou-se um modelo de células Caco-2 

diferenciadas em membrana transwell.  

 

2.1 – DETERMINAÇÃO DA 

INTEGRIDADE DA MONOCAMADA 

NUCLEAR   

O estado de diferenciação e 

maturação do modelo celular de barreira 

intestinal é avaliado pela determinação da 

TEER. Na figura 12, pode observar-se o 

aumento dos valores da TEER (em Ω

/cm2) durante o tempo necessário para 

estabelecer o modelo de barreira intestinal 

utilizado em cada uma das três 

experiências realizadas 

independentemente. Nos ensaios 1 e 2, 

verifica-se que os valores da TEER 

aumentam nos primeiros 30 dias. Em todos 

os ensaios, em algumas medições, os 

valores decresceram no decorrer do 

período de diferenciação da barreira, no 

entanto, a TEER parece seguir um padrão 

de subida durante, pelo menos, os 

primeiros 19 dias. Segundo Blume et al. 

deve esperar-se 20 minutos após a retirada 

das células da incubadora para que ocorra 

uma estabilização dos valores da TEER. 

Durante esses primeiros 20 minutos, 

verifica-se uma diminuição da temperatura 

que é acompanhada por uma diminuição dos valores da TEER.47 

Figura 12 - Evolução dos valores da TEER ao longo do 

tempo de estabelecimento do modelo de barreira intestinal 

para o ensaio 1 (em cima), para o ensaio 2(meio) e para o 

ensaio 3 (em baixo). Os resultados são apresentados como a 

média das três determinações realizadas em 4 inserts  ± erro 

padrão da média (SEM). 
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Posto isto, é possível que nas medições em que se verificou diminuição dos valores da TEER 

(comparativamente à medição anterior) possa ter ocorrido um interregno mais longo entre a 

retirada das células da incubadora e a determinação da TEER. 

Os valores da TEER obtidos no currente estudo, situam-se acima dos 200 Ω/cm2 

mesmo quando a medição foi feita apenas 7 dias após a sementeira. No entanto, está provado 

que a densidade da sementeira (60.000 células/cm2) e a idade da cultura celular afetam a 

resistência da monocamada de células à corrente eléctrica.69  

No dia da exposição às AuNPs, os valores da TEER medidos em meio de cultura, 

encontravam-se entre 1300 – 1600 Ω/cm2. Como já foi referido anteriormente,  de acordo 

com a literatura, um valor de TEER superior a 800 – 900 Ω/cm2 (em meio de cultura), é 

indicativo de que a monocamada de células se encontra diferenciada e íntegra. Esta condição 

é fundamental nos estudos de permeabilidade para que as células Caco-2 exibam junções 

apertadas similares às que se observam na barreira intestinal. 

 

2.2 – DETERMINAÇÃO DA PERMEABILIDADE INTESTINAL DAS AuNPs    

     A figura 13, apresenta a quantidade de Au, em nanogramas, doseado na fração 

apical e na fração intracelular do modelo de barreira intestinal. As amostras foram recolhidas 

em vários períodos, no entanto, apenas nas colheitas realizadas 8 horas após a exposição das 

AuNPs, a quantidade de Au ultrapassava o limite de quantificação do método (LQ = 3,19 μ

g/L).
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Figura 13 - Quantidade de ouro (Au) em nanogramas (ng) determinada na fração apical e intracelular, 8 horas após 

exposição das células Caco-2 a 60 μM AuNPs, i.e. 5,9 μg Au. Os valores apresentados correspondem à média de ouro (Au) 

encontrada nos 3 ensaios independentes ± erro padrão da média (SEM) 
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O valor de Au encontrado na fração basal esteve sempre abaixo do LQ. O mesmo aconteceu 

num dos ensaios independentes, em que, na fração apical, tanto nas esferas citrato de ≈15 nm como 

nas esferas citrato de ≈60 nm o valor de Au se encontrava abaixo do LQ, apesar de, em ambos os 

casos, se ter encontrado Au na fração intracelular. 

A análise da tabela 5, permite as seguintes conclusões: i) a maioria do Au encontra-se na 

parte intracelular e não na parte apical; ii) dos cerca de 5900 ng de Au a que inicialmente se expôs a 

monocamada de células, apenas uma pequena percentagem foi doseada no compartimento apical e 

na fração intracelular, ou seja, a percentagem de recuperação do Au foi muito baixo em todos os 

casos. Esta fraca recuperação do Au pode indicar problemas na amostragem das suspensões de 

AuNPs no momento de exposição às células. Como as AuNPs tendem a agregar-se, e apesar de se 

ter tido o cuidado de agitar bem as suspensões de AuNPs antes da pipetagem do volume desejado, a 

homogeneização das suspensões pode não ter sido suficientemente eficiente para promover a 

necessária dispersão das AuNPs e, consequentemente a obtenção uma amostra de título desejado. 

Assim sendo, este problema poderá ser a justificação para a qual em alguns dos ensaios não se 

encontrou Au na parte apical. Além disso, a adsorção das AuNPs ao plástico dos materiais (pontas, 

placas de cultura, inserts) é uma outra hipótese a verificar. 

Uma vez que os resultados obtidos são inconclusivos, é extremamente importante repetir 

este ensaio com algumas adaptações no protocolo de forma a contemplar soluções aos problemas 

ocorridos. Entre as alterações possíveis, pode considerar-se: 

a) sonicação em banho de ultra-sons das suspensões de AuNPs imediatamente antes da 

exposição, para garantir uma dispersão eficaz das nanopartículas, evitando formação de 

agregados;62,60,70  

b) recolha de uma alíquota de cada suspensão de AuNPs para dosear a quantidade de Au por 

EAA-EA, de modo a determinar a concentração à qual as células foram efectivamente expostas, 

uma vez que, com o aumento do tempo de armazenamento, as AuNPs tendem a aumentar a 

agregação; 

c) a inclusão de replicados para todas as condições a ensaiar pois isso permitirá detetar 

problemas relativos à homogeneidade da amostra; 

d) aumento do tempo de incubação, visto que estudos realizados previamente usaram 

períodos de incubação até às 25 h, demonstrando que a quantidade de Au que permeia a 

monocamada de células aumenta com o tempo de incubação.71 
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Tabela 5 - Ouro (Au) quantificado na fração apical e intracelular, 8 h após exposição das células Caco-2 a 60 μM AuNPs, i.e. 5,9 μg Au. Os valores apresentados 

correspondem à media dos resultados obtidos em 3 ensaios independentes. 

Ensaio de permeabilidade das Células Caco-2 

 
Au na fração apical 

(ng) 

Au na fração 

intracelular (ng) 

Au recuperado (apical + 

intracelular) (ng) 

Percentagem 

de 

recuperação 

de Au (%)* 

Percentagem de Au total na 

fração intracelular (%)** 

Percentagem de Au 

recuperado na fração 

intracelular (%)*** 

Esferas citrato 

14,8 nm 
173,35 264,33 380 6,43 4,47 69,56 

Esferas MUA 

14,8 nm 
31,50 

 

594,67 

1,878 31,78 10,06 31,66 

Esferas citrato 

58,47 nm 
66,10 166,67 632 10,69 2,82 26,37 

Estrelas MUA 

54,31 nm 
54,97 201,00 769 13,01 3,40 26,14 

*Percentagem de recuperação de Au tendo em conta o Au total (frações apical e intracelular) em relação a uma exposição inicial de 5910 ng de Au (valor calculado tendo em 

conta que a concentração das suspensões de AuNPs foi de 60 μM e inicialmente o compartimento apical tinha um volume de 500 μL); 

**Razão entre a quantidade de Au na fração intracelular e a quantidade de Au exposta (5910 ng); 

***Razão entre a quantidade de Au na fração intracelular e a quantidade de Au recuperado (Au apical + Au intracelular). 
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Num estudo prévio, em que se semearam células Caco-2 em membrana transwell de poro de 

0,4 μm, verificou-se que as AuNPs não parecem ter capacidade de atravessar a monocamada, ou 

então fazem-no de forma reduzida.66 Num outro estudo, utilizaram-se AuNPs esféricas sem 

revestimento e verificou-se que a permeação da monocamada de células Caco-2 era afetada pelo 

tamanho das NPs, ou seja, partículas de 15 e 50 nm incubadas no compartimento apical, foram 

detetadas no compartimento intracelular numa quantidade que era tanto maior quanto maior a 

concentração inicial de exposição, enquanto que as partículas de 100 nm permearam a barreira de 

uma forma independente da concentração, com uma baixa quantidade detectada no compartimento 

intracelular. Adicionalmente, verificou-se que as partículas de 50 nm passavam em maiores 

quantidades a monocamada do que as de 15 e 100 nm, o que pode ser justificado pelo tipo de 

transporte, neste caso, por endocitose dependente de um recetor específico – eficiência máxima para 

partículas com diâmetros entre os 40 e 80 nm.71 

Num estudo in vivo realizado com ratinhos BALB/c que ingeriram AuNPs de 4, 10, 28 e 58 

nm, verificou-se que as partículas mais pequenas eram mais absorvidas por via intestinal do que as 

de maiores dimensões. Os autores detetaram pequenas quantidades de partículas de 4, 10, e 28 nm 

em diversos tecidos, no entanto não encontraram partículas de 58 nm nesses mesmos tecidos.67 

Também concluíram que as partículas de 4 e 10 nm parecem atravessar as membranas por via 

paracelular através de enterócitos mortos que estavam em extrusão. 

Schleh et al. efetuaram um estudo in vivo em ratos Wistar-Kyoto, em que avaliaram a 

influência do tamanho das AuNPs, após administração por instilação intra-esofágica de partículas 

de diferentes tamanhos, 1, 4, 5, 15, 80 e 200 nm. Após 24 h os autores concluíram que as partículas 

de menores dimensões são as mais absorvidas, e acumulam-se em maior quantidade no coração e 

cérebro do que as partículas de 5 nm.68 

Estes estudos in vivo, demonstram que, em certas condições, as AuNPs conseguem ser 

absorvidas por via intestinal, pelo que será importante fazer mais estudos in vitro para tentar 

descobrir os mecanismos de absorção e as propriedades físico-químicas que a facilitam, de forma a 

optimizar a utilização de AuNPs na veiculação de fármacos que normalmente não podem ser 

administrados por via oral. 
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3 – CONCLUSÃO

As conclusões retiradas dos resultados obtidos nos trabalhos realizados no âmbito 

deste estágio, e que são apresentados neste relatório, são as seguintes: 

i) as AuNPs, apesar de numa quantidade mínima, são incorporadas pelas células, 

sendo que se verifica uma maior incorporação nos HPR, seguindo-se as células 

Caco-2 e, por último, as células HepaRG; 

ii) no caso dos HPR e dos enterócitos Caco-2, os resultados vão de encontro aos 

descritos na literatura em que as AuNPs de menores dimensões são mais 

facilmente incorporadas;  

iii) no caso dos HPR e dos enterócitos Caco-2, as AuNPs revestidas por citrato são 

mais incorporadas que as revestidas por MUA; 

iv) nas células HepaRG, as AuNPs mais incorporadas são as de maiores dimensões e 

com revestimento de MUA. No entanto, estes resultados precisam ser 

confirmados; 

No estudo da permeabilidade em modelo de barreira intestinal em transwell, não foi 

possível obter dados conclusivos, contudo, este trabalho serviu para identificar limitações 

do nosso protocolo, cujas condições poderão ser ajustadas no futuro, de forma a ultrapassá-

las.  

De uma forma geral, os resultados deste estudo responderam aos objectivos propostos. 
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ANEXO A – Protocolo Cultura Celular Caco-2 

Reagentes 

Composição do meio* 

 

Reagentes Nº do produto 
Volume por cada 

frasco (1L) 

Meio de Eagle modificado por 

Dulbecco’s (DMEM) – glucose 

elevada1 

Invitrogen D7777 1L 

Soro Bovino Fetal – inativado pelo 

calor (FBS) 
Invitrogen 10500 100 mL(10%) 

Penicillina 10000 U/ml + 

Estreptomicina 10000 µg/ml 

(Pen-Strep) 

Biochrom A2213 or 

Invitrogen 15140-122 
10 mL (1%) 

MEM aminoácidos não essenciais 

(100x) (ANE)  
Invitrogen 11140-035 10 mL (1%) 

 

*Pode ser armazenado a 4°C durante 3 meses. A deterioração do meio pode ser reconhecida 

através da (1) alteração do pH, (2) precipitação das partículas, (3) aparência turva ou (4) 

alteração da cor. 

 

Tripsina (0.25%) -EDTA (0.02%), vermelho de fenol - Gibco® 

Compra-se garrafas de 500mL (código: 25200, Invitrogen) e são mantidas a -20°C. 

Divididas posteriormente em alíquotas de 10mL para a cultura de células.  

 

Solução salina equilibrada de Hanks (HBSS), sem cálcio, sem magnésio, sem vermelho de 

fenol - Gibco® 

Compra-se garrafas de 500mL (código: 14175-053, Invitrogen). Conservar á temperatura 

ambiente.  

 

1 Os meios em pó são extremamente higroscópicos e devem ser protegidos da humidade. A 

totalidade do conteúdo de cada embalagem deve ser utilizado imediatamente após a abertura. 

Os suplementos podem ser adicionados antes da filtração ou introduzidos asseticamente para 

o meio estéril:  

1 – Lavar um gobelé de 1000 mL com água desionizada;  

2 – Medir aproximadamente 900 mL de água (desionizada). A temperatura da água deve ser 

entre os 15-20°C;  
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3 – Adicionar à água o meio DMEM em pó e coloca-se num agitador magnético, deixando-se 

agitar até se dissolver totalmente. O magnete introduzido deve ser previamente lavado com 

água desionizada.  Não aquecer; 

4 – Lavar o recipiente do meio em pó de DMEM com uma pequena quantidade de água para 

remover todos os vestígios do pó. Adicionar estes vestígios no passo 3, de modo a se evitarem 

perdas; 

5 – À solução obtida no passo 3, adicionar 3,7g de bicabornato de sódio (NaHCo3 [13]). 

Deixa-se agitar até completa dissolução;  

6 – Enquanto está em agitação, ajustar o pH do meio de 0,1-0,3 unidade de pH abaixo do pH 

desejado (pH 7,4), uma vez que pode subir com a filtração. Recomenda-se o uso de HCl 1M 

ou NaOH 1M;   

7 – Transferir a solução do gobelé de 1000 mL para um balão volumétrico de 1000mL e com 

ajuda de um funil perfazer o restante volume com água desionizada (tanto o balão como o 

funil devem ser previamente lavados com água desionizada); 

8 – Dentro da câmara de fluxo laminar, esterilizar por filtração imediatamente utilizando uma 

membrana com uma porosidade de 0,22 𝜇m; 

9 – Asseticamente passa-se o meio para uma garrafa de 1 L ou para duas de 500 mL, 

conforme o operador preferir; 

10 – Por fim, adicionar os suplementos FBS, Pen-Strep e os ANE e homogeneizar.  

A deterioração do meio em pó pode ser reconhecido através da (1) mudança de cor, (2) 

granulação/ aglomeração ou (3) insolubilidade. 

 

Protocolo 

Rotina da cultura celular Caco-2 

1 – Visualizar as células Caco-2 ao microscópio e avaliar a morfologia, grau de crescimento, 

assim como eventual contaminação por microrganismos; 

2 – Colocar o meio em banho maria a 37°C durante aproximadamente 15 minutos. Remover a 

alíquota de tripsina do frigorífico/ congelador e colocar aquecer; 

3 – Ligar a câmara de fluxo laminar e verificar se o fluxo de ar se encontra estabilizado. Isto 

deve ser feito poucos minutos antes da utilização; 

4 – Pulverizar a câmara e todos os materiais que entram para dentro desta com etanol a 70%; 

5 – Decidir para quantos novos frascos se irá passar a suspensão, tendo em conta que os T25 

se estiverem confluentes contêm cerca de 3 milhões de células e os T75 cerca de 10 milhões 

de células. Além disso, estas células têm um tempo de duplicação de cerca de 24 horas. 

Permitir que as células possam atingir 70-80% de confluência antes de se efetuar a 
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tripsinização/ split. Não deixar que as células atinjam demasiada confluência (>90%), pois 

isso irá ter um impacto na formação da monocamada subsequente, demorando mais tempo; 

6 – Aspirar e rejeitar o meio “velho” e lavar as células com 5 mL (frascos T25) ou 10 mL 

(frascos T75) de HBSS. Deixar por alguns segundos e aspirar e rejeitar o HBSS; 

7 – Adicionar 0,5 mL (frascos T25) ou 2 mL (frascos T75) de tripsina assegurar que a tripsina 

cobre toda a camada celular. Colocar o frasco na incubadora e deixar por alguns minutos, 

cerca de 3-5minutos; 

8 – Durante o tempo de espera adicionar 5 mL (frascos T25) ou 13 mL (frascos T75) de meio 

novo. Identificá-los com o nome da linha celular, número da passagem, a data e as iniciais do 

operador; 

9 – Após os 3-5 minutos verificar se as células estão destacadas do fundo do frasco (inclinar o 

frasco e verificar se as células acompanham o movimento deixando para trás uma superfície 

limpa, em caso de dúvida, deve observar-se ao microscópio). Se ainda não estiverem 

totalmente destacadas, incubar de novo e ir verificando;  

10 – Verificado o ponto 9, adicionar 4,5 mL (frascos T25) ou 8 mL (frascos T75) de meio de 

cultura, de modo a inativar a tripsina. Dispersar as células pipetando a suspensão celular pelo 

método up and down e contra a parede, é a única altura em que se atira o meio contra a parede 

do frasco, de modo a destacar as restantes células; 

11 – Dividir a suspensão das células pelos frascos preparados (Split 1:3). 

 

Sementeira e colheita das Caco-2 

1 – Efetuar a rotina da cultura celular até ao passo 10 (tripsinização); 

2 – Colocar a suspensão de células obtida num falcon de 50 mL e homogeneizar com 

pipetagens sucessivas evitando a formação de bolhas; 

3 – Efetuar a contagem das células (ver protocolo de contagem de células) e diluir a 

suspensão de células adequadamente com o objetivo de obter uma densidade adequada (150 

000 células/ mL). 

4 – Semear as células em placas de 6 poços a uma densidade de 300.000 células/ poço 

(adicionar 2 mL de suspensão por poço) 

5 – Identificar as placas com o nome da linha celular, número da passagem, a data e as iniciais 

do operador. Deve identificar-se tanto a tampa como a placa.  

6 – Colocar as placas na incubadora a 37°C e 5% CO2 por 24 horas. 

7 – No dia da experiência aspirar o meio “velho” e adicionar 1 mL de concentrações de teste 

de AuNPs em meio de cultura novo. 

8 – Colocar as placas na incubadora a 37°C e 5% CO2 durante 24 horas. 
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9 – Ao fim das 24 horas, aspirar o meio de cultura dos poços e lavar as células com 2 mL de 

HBSS. 

10 – Aspirar o HBSS, e colocar 1 mL de HBSS com micropipeta de 1000 𝜇L e efetuar a 

raspagem das células com um raspador de borracha (deve lavar-se em etanol no início e entre 

as amostras). 

11 – Efetuar pipetagem up and down para promover uma homogeneização eficiente e assim 

tentar remover a maioria das células.   

12 – Tranferir 500 𝜇L da suspensão para um tubo de centrífuga de 15 mL (quantificação de 

Au por Espectrometria de Absorção Atómica) e os restantes 500 𝜇 L transferir para um 

eppendorf de 1,5 mL (para posterior quantificação da proteína, sendo assim, manter todas as 

amostras congeladas a -20°C até à quantificação) 

 

Congelamento das células Caco-2 

O stock da linha celular deve ser guardado em azoto líquido (de preferência) e deve ser 

utilizada um número baixo de passagem para o congelamento. 

Um frasco T75  se rondar os 70% de confluência facilmente produz 8-9 vials. Cada vial deve 

contar um milhão de células em 1mL de meio.  

 

Congelamento do meio (este pode ser armazenado até 4°C durante 3 meses) 

Reagentes Nº do produto Volume  

DMSO – Dimetilsulfóxido Merck 8.02912.2500 10% 

Soro Bovino Fetal – inativado pelo 

calor (FBS) 
Invitrogen 10500 90% 

 

1 – É necessário 1mL de meio para cada vial a congelar; 

2 – Verificar o nível de isopropanol no Mr. Frosty e levar ao congelador a 4°C, 

3 – Tripsinizar as células conforme descrito na “rotina da cultura celular caco-2” até ao passo 

10; 

4 – Tranferir a suspensão para um tubo estéril cónico para centrífuga; 

5 – Opcional: contar células; 

6 – Centrifugar as células a 250g entre 5-10 minutos; 

7 – Aspirar o meio; 

8 – Adicionar o volume necessário de meio de congelação e ressupender delicadamente por 

pipetagem up and down; 
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9 – Colocar alíquotas de 1mL de suspensão de células em cryovials de 1,2mL. Etiquetar o vial 

com o nome da linha celular, o número da passagem (antes da tripsinização), a data e as 

iniciais do operador; 

10 – Transferir os vials para o Mr. Frosty e colocar no congelador a -80°C, que congela os 

vials a uma velocidade de 1°C/minuto e deixar por 24 horas; 

11 – No final rotular o vial e registar o armazenamento da célula. Apenas deve ser colocada 

uma linha por vial; 

12 – Ao fim de 24 horas retirar os vials do nitrogénio líquido e armazenar onde o operador 

entender, desde que esteja á temperatura de -80°C. 

 

Deve usar-se luvas e máscara quando do manuseamento do nitrogénio líquido.  

 

Descongelação das Caco-2 

1 – Aquecer o meio de cultura DMEM suplementado, no banho de água a 37°C durante cerca 

de 15 minutos, e preparar a câmara de fluxo como descrito na “Rotina da cultura celular das 

HepaRG”; 

2 – Etiquetar um frasco (normalmente usa-se T25, mas se suspeitar de um elevado número de 

células utilizar um T75), com o nome da linha celular, o número da passagem (adicionar um 

número ao número da passagem indicada no vial), a data e as iniciais do operador 

3 – Adicionar 10 mL de meio para um falcon de 15 mL; 

5 –  Ir buscar o vial e pulverizar o vial com etanol a 70% antes de o colocar dentro da câmara; 

6 – Colocar o vial entre as mãos para o aquecer um pouco e rapidamente adicionar um pouco 

de meio ao vial, visto que o meio se encontra aquecido isso vai ajudar a descongelar as células 

7 – Efetuar pipetagem up and down de modo a garantir que as células ficam bem dispersas no 

meio; 

8 – Transferir todo o conteúdo do vial para o falcon de 15 mL – Todo este procedimento deve 

ser feito o mais rápido possível pois as células estão congeladas em DMSO que quando está 

na forma líquida é tóxico para elas; 

9 – Transferir a suspensão de células para um frasco, assegurando que o volume final de meio 

é de 5 mL (frasco T25) e entre 13-15 mL (frasco T75); 

10 – Colocar os frascos na incubadora a 37°C e a uma atmosfera de 5% CO2. 

 

Nota: As linhas celulares são utilizadas ao longo de um intervalo limitado de 10 passagens, 

uma vez que é possível que certas características das células se alterem durante os períodos de 

cultura.   
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Protocolo de contagem celular 

Hematocitómetro (p. ex. Câmara de Neubauer) pode ser obtida na maioria dos principais 

fornecedores de laboratório. 

O procedimento abaixo fornece algumas informações gerais sobre como usar o 

hematocitómetro: 

1 - Preparar a câmara de Neubauer (figura 14): 

 Lavar a câmara e a lamela com álcool a 70% 

e deixar secar; 

 Promover a fixação da lamela à câmara de 

Neubauer e colocar na câmara de fluxo 

laminar (numa zona mais próxima do 

operador); 

 Homogeneizar a suspensão celular com 

movimentos em oito antes de cada um dos 

enchimentos independentes (cerca de 10 𝜇L 

de suspensão no fundo espelhado); 

 

 

3 – Colocar a câmara no microscópio invertido sob a objetiva de 10 X. Usar um contraste de 

fases para distinguir as células, caso seja necessário; 

4 – Proceder à contagem das células ao microscópio (normalmente, objetiva de 10 X). Esta 

deve ser feita nos quadrantes A, B, C e D (figura 15) ou no quadrante central (figura 16), em 

ambos os lados da câmara; 

 

 

   Figura 16 - Câmara de Neubauer - quadrante central 

 

Figura 14 - Câmara de Neubauer 

A B 

C D 

Figura 15 - Câmara de Neubauer - 4 quadrantes 

(A, B, C e D) 
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5 – Durante a contagem devem seguir-se algumas 

regras de forma a evitar contagens repetidas. Assim 

sendo, as células são contadas no sentido representado 

na figura 17, sendo que se incluem as células que 

toquem ou sobreponham a linha superior e da direita, 

excluindo as que sobreponham ou toquem a linha 

inferior e da esquerda. Nesta experiências a contagem 

foi feita nos quadrantes centrais; 

 

6 – Após a contagem celular lavar a câmara de Neubauer e a lamela com álcool a 70% e 

determinar o número médio de células por quadrante; 

 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 1 + 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 2

2 
= 𝑋 

 
 

Sabe-se que cada quadrante tem 1 mm de lado, e que a distância entre a câmara de Neubauer 

e a lamela é de 0,1 mm. Assim, o volume ocupado pela suspensão por quadrante é:  

 

1mm x 1 mm x 0,1 mm = 0,01 mm3 

 

0,01 mm3 = 0,1 𝜇L = 1,0 x 10-4 mL 

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒
=

𝑋 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠

10−4 𝑚𝐿
= 𝑋 𝑥 104 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠/ 𝑚𝐿 

 
Critérios da contagem: 

1 – Enumerar células com núcleos visíveis 

2 – Contagem de células isoladas como uma única célula (a)  

3 – Contagem de aglomerados de células facilmente distinguíveis pelos seus núcleos celulares 

e citoplasma (b) 

4 – As células que são difíceis de distinguir umas das outras (aglomerados), devem ser 

contadas como apenas uma única célula (c) (ver figura 18)

Figura 17 - Sentido de contagem na 

Câmara de Neubauer 



 

 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo do nº de células desejadas  

𝑛º 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠/𝑚𝐿 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎/𝑚𝐿
𝑥 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

 
 

ou pela fórmula 
 

𝐶𝑖 𝑥 𝑉𝑖 = 𝐶𝑓 𝑥 𝑉𝑓 

 

Obtendo-se assim o volume de suspensão a diluir. 

 
Adaptado de Silva, D. D. Routine Culture of Caco-2 Cells, p.1-12.41 

a b c 

Figura 18 - Grumos de células 



 

 63 

ANEXO B – Protocolo Cultura Celular HepaRG 

Reagentes 

Composição do meio* 

 

Reagentes Nº do produto 
Volume por cada 

frasco (1L) 

Meio de Williams E com L-

glutamina1 
W4125 SIGMA 1L 

Soro Bovino Fetal – inativado pelo 

calor (FBS) 
Gibco® 10500-064 100 mL(10%) 

Penicillina 10000 U/ml + 

Estreptomicina 10000 µg/ml 

(Pen-Strep) 

Biochrom A2213 or 

Invitrogen 15140-122 
10 mL (1%) 

Hidrocortisona sal de sódio 21-

hemisuccinato 
H2270 SIGMA 

1 mL de 50mM stock2 

(50𝜇M) 

Solução de insulina do pâncreas 

bovino 
I0516 SIGMA 

500 𝜇L de 10mg/mL 

stock3 (5𝜇g/mL) 

 

*Pode ser armazenado a 4°C durante 3 meses. A deterioração do meio pode ser reconhecida 

através da (1) alteração do pH, (2) precipitação das partículas, (3) aparência turva ou (4) 

alteração da cor. 

 

Tripsina-EDTA (0,25%), vermelho de fenol 

Compra-se garrafas de 500 mL (código: 25200, Invitrogen) e são mantidas a -20°C. 

Divididas posteriormente em alíquotas de 10mL para a cultura de células.  

 

Solução salina equilibrada de Hank (HBSS), sem cálcio, sem magnésio, sem vermelho de 

fenol 

Compra-se garrafas de 500 mL (código: 14175-053, Invitrogen). Conservar á temperatura 

ambiente.  

 

1 Meios em pó são extremamente higroscópicos e devem ser protegidos da humidade. A 

totalidade do conteúdo de cada embalagem deve ser utilizado imediatamente após a abertura. 

Os suplementos podem ser adicionados antes da filtração ou introduzidos asseticamente para 

o meio estéril:  

1 – Lavar um gobelé de 1000 mL com água desionizada;  

2 – Medir aproximadamente 900 mL de água (desionizada). A temperatura da água deve ser 

entre os 15-20°C; 
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3 – Adicionar à água o meio Williams E com L-glutamina em pó e coloca-se num agitador 

magnético, deixando-se agitar até se dissolver totalmente. O magnete introduzido deve ser 

previamente lavado com água desionizada.  Não aquecer; 

4 – Lavar o recipiente do meio em pó de DMEM com uma pequena quantidade de água para 

remover todos os vestígios do pó. Adicionar estes vestígios no passo 3, de modo a se evitarem 

perdas; 

5 – À solução obtida no passo 3, adicionar 2,2g de bicabornato de sódio (NaHCo3 [13]). 

Deixa-se agitar até completa dissolução; 

6 – Enquanto está em agitação, ajustar o pH do meio de 0,1-0,3 unidade de pH abaixo do pH 

desejado (pH 7,4), uma vez que pode subir com a filtração. Recomenda-se o uso de HCl 1M 

ou NaOH 1M;   

7 – Transferir a solução do gobelé de 1000 mL para um balão volumétrico de 1000mL e com 

ajuda de um funil perfazer o restante volume com água desionizada (tanto o balão como o 

funil devem ser previamente lavados com água desionizada); 

8 – Dentro da câmara de fluxo laminar, esterilizar por filtração imediatamente utilizando uma 

membrana com uma porosidade de 0,22 𝜇m; 

9 – Asseticamente passa-se o meio para uma garrafa de 1 L ou para duas de 500 mL, 

conforme o operador preferir;  

10 – Por fim, adicionar os suplementos FBS, Pen-Strep, a hidrocortisona e  a solução de 

insulina do pâncreas bovino e homogeneizar.  

A deterioração do meio em pó pode ser reconhecido através da (1) mudança de cor, (2) 

granulação/ aglomeração ou (3) insolubilidade. 

 

2 50 mM Hidrocortisona sal de sódio 21-hemisuccinato (1000x Stock) – Add 4,12 mL para 

o balão que continha 100 mg hidrocortisona sal de sódio 21-hemisuccinato. Armazenar 

alíquotas de 1 mL a -20°C.  

M= 484.51 g/mol 

50 μM = 50 μmol -> 1L 

n = m/M  m = 50 μmol x 484.51 g/mol  m = 24.23 mg (1 L) 

 

Preparar uma solução stock de 1000x (50 mM): 

24.23 mg ........... 1 mL 

100 mg .............. x = 4.12 mL 

 
3 10 mg/mL de solução de insulina do pâncreas bovino, em 25 mM HEPES, pH 8.2 –[4oC 

no frigorífico da cultura celular] 

Para se obter uma concentração final de 5 µg/mL: 

 Ci x Vi = Cf x Vf  10 mg/mL x Vi = 0,005 mg/ mL x 10,000 mL  Vi = 0.5 mL
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Protocolo 

Rotina da cultura celular HepaRG 

1 – Visualizar as células HepaRG ao microscópio e avaliar a morfologia, grau de crescimento, 

assim como eventual contaminação por microrganismos; 

2 – Colocar o meio em banho maria a 37°C durante aproximadamente 15 minutos. Remover a 

alíquota de tripsina do frigorífico/ congelador e colocar aquecer; 

3 – Ligar a câmara de fluxo laminar e verificar se o fluxo de ar se encontra estabilizado. Isto 

deve ser feito poucos minutos antes da utilização; 

4 – Pulverizar a câmara e todos os materiais que entram para dentro desta com etanol a 70%; 

5 – Decidir para quantos novos frascos se irá passar a suspensão, tendo em conta que os T25 

se estiverem confluentes contêm cerca de 3 milhões de células e os T75 cerca de 10 milhões 

de células. Além disso, estas células têm um tempo de duplicação de cerca de 24 horas.  

6 – Aspirar e rejeitar o meio “velho” e lavar as células com 5 mL (frascos T25) ou 10 mL 

(frascos T75) de HBSS. Deixar por alguns segundos e aspirar e rejeitar o HBSS; 

7 – Adicionar 0,5 mL (frascos T25) ou 2 mL (frascos T75) de tripsina assegurar que a tripsina 

cobre toda a camada celular. Colocar o frasco na incubadora e deixar por alguns minutos, 

cerca de 3-5minutos; 

8 – Durante o tempo de espera adicionar 5 mL (frascos T25) ou 13 mL (frascos T75) de meio 

novo. Identificá-los com o nome da linha celular, número da passagem, a data e as iniciais do 

operador; 

9 – Após os 3-5 minutos verificar se as células estão destacadas do fundo do frasco (inclinar o 

frasco e verificar se as células acompanham o movimento deixando para trás uma superfície 

limpa, em caso de dúvida, deve observar-se ao microscópio). Se ainda não estiverem 

totalmente destacadas, incubar de novo e ir verificando; 

10 – Verificado o ponto 9, adicionar 4,5 mL (frascos T25) ou 8 mL (frascos T75) de meio de 

cultura, de modo a inativar a tripsina. Dispersar as células pipetando a suspensão celular pelo 

método up and down e contra a parede, é a única altura em que se atira o meio contra a parede 

do frasco, de modo a destacar as restantes células; 

11 – Dividir a suspensão das células pelos frascos preparados. 

 

Sementeira e colheita das HepaRG 

1 – Efetuar a rotina da cultura celular até ao passo 10 (tripsinização); 

2 – Colocar a suspensão de células obtida num falcon de 50mL e homogeneizar com 

pipetagens sucessivas evitando a formação de bolhas; 
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3 – Efetuar a contagem das células (ver protocolo de contagem de células) e diluir a 

suspensão de células adequadamente com o objetivo de obter uma densidade adequada cerca 

de 450 000 células/cm2: 

 Placa 96 poços (0.32 cm2/poço): 144 000 células/poço (200 µL). Nota: 

sementeira para os 60 poços centrais na placa de 96 poços. 

 Placa 48 poços (0.75 cm2/poço): 337 500 células/poço (500 µL)  

 Placa 6 poços (9,6 cm2/poço): 4 320 000 células/poço (2000 µL)  

Nota: Nesta experiência usou-se uma densidade de 200 000 células/poço. 

4 – Semear as células em placas de 6 poços a uma densidade de 200.000 células/ poço 

(adicionar 2 mL de suspensão por poço); 

5 – Identificar as placas com o nome da linha celular, número da passagem, a data e as iniciais 

do operador. Deve identificar-se tanto a tampa como a placa.  

5 – Colocar as placas na incubadora a 37°C e 5% CO2 por 24 horas. 

6 – No dia da experiência aspirar o meio “velho” e adicionar 1 mL de concentrações de teste 

de AuNPs em meio de cultura novo. 

7 – Colocar as placas na incubadora a 37°C e 5% CO2 durante 24 horas. 

8 – Ao fim das 24 horas, aspirar o meio de cultura dos poços e lavar as células com 2 mL de 

HBSS. 

9 – Aspirar o HBSS, e colocar 1 mL de HBSS com micropipeta de 1000 𝜇L e efetuar a 

raspagem das células com um raspador de borracha (deve lavar-se em etanol no início e entre 

as amostras). 

10 – Efetuar pipetagem up and down para promover uma homogeneização eficiente e assim 

tentar remover a maioria das células.   

11 – Tranferir 500 𝜇L da suspensão para um tubo de centrífuga de 15 mL (quantificação de 

Au por Espectrometria de Absorção Atómica) e os restantes 500 𝜇 L transferir para um 

eppendorf de 1,5 mL (para posterior quantificação da proteína, sendo assim, manter todas as 

amostras congeladas a -20°C até à quantificação) 

 

Congelamento das células HepaRG 

O stock da linha celular deve ser guardado em azoto líquido (de preferência) e deve ser 

utilizada um número baixo de passagem para o congelamento. 

Um frasco T75  se rondar os 70% de confluência facilmente produz 8-9 vials. Cada vial deve 

contar um milhão de células em 1mL de meio.  
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Congelamento do meio (este pode ser armazenado até 4°C durante 3 meses) 

Reagentes Nº do produto Volume  

DMSO – Dimetilsulfóxido Merck 8.02912.2500 10% 

Soro Bovino Fetal – inativado pelo 

calor (FBS) 
Invitrogen 10500 90% 

 

1 – É necessário 1mL de meio para cada vial a congelar. 

2 – Verificar o nível de isopropanol no Mr. Frosty e levar ao congelador a 4°C. 

3 – Tripsinizar as células conforme descrito na “rotina da cultura celular HepaRG” até ao 

passo 9 

4 – Tranferir a suspensão para um tubo estéril cónico para centrífuga 

5 – Opcional: contar células 

6 – Centrifugar as células a 250 g (1000rpm) entre 5-10 minutos.  

7 – Aspirar o meio 

8 – Adicionar o volume necessário de meio de congelação e ressupender delicadamente por 

pipetagem up and down 

9 – Colocar alíquotas de 1mL de suspensão de células em cryovials de 1,2mL (usar cryovials 

dos laboratórios alfa. Número do produto: LW3332). Etiquetar o vial com o nome da linha 

celular, o número da passagem (antes da tripsinização), a data e as iniciais do operador 

10 – Transferir os vials para o Mr. Frosty e colocar no congelador a -80°C, que congela os 

vials a uma velocidade de 1°C/minuto e deixar por 24 horas. 

12 – Ao fim de 24 horas retirar os vials do nitrogénio líquido e armazenar onde o operador 

entender desde que esteja á temperatura de -80°C 

 

Deve usar-se luvas e máscara quando do manuseamento do nitrogénio líquido.  

 

Descongelação das HepaRG 

1 – Aquecer o meio e preparar a câmara de fluxo como descrito na “Rotina da cultura celular 

das HepaRG” 

2 – Etiquetar um frasco (normalmente usa-se T25, mas se suspeitar de um elevado número de 

células utilizar um T75), com o nome da linha celular, o número da passagem (adicionar um 

número ao número da passagem indicada no vial), a data e as iniciais do operador 

3 – Adicionar 10 mL de meio para um falcon de 15 mL 

5 –  Ir buscar o vial e pulverizar o vial com etanol a 70% antes de o colocar dentro da câmara 

6 – Colocar o vial entre as mãos para o aquecer um pouco e rapidamente adicionar um pouco 

de meio ao vial, visto que o meio se encontra aquecido isso vai ajudar a descongelar as células 
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7 – Efetuar pipetagem up and down de modo a garantir que as células ficam bem dispersas no 

meio 

8 – Transferir todo o conteúdo do vial para o falcon de 15 mL – Todo este procedimento deve 

ser feito o mais rápido possível pois as células estão congeladas em DMSO que quando está 

na forma líquida é tóxico para elas 

9 – Transferir a suspensão de células para um frasco, assegurando que o volume final de meio 

é de 5 mL para um T25 e entre 13-15 mL para um T75 

10 – Colocar os frascos na incubadora a 37°C e a uma atmosfera de 5% CO2 

11 – Remoção do registo do frasco do congelador 

 

Nota: As linhas celulares são utilizadas ao longo de um intervalo limitado de 10 passagens, 

uma vez que é possível que certas características das células se alterem durante os períodos de 

cultura.   

 

Protocolo de contagem celular 

Ver no protocolo de contagem celular do “ANEXO A – Protocolo cultura celular Caco-2”. 

 

Adaptado de Silva, D. D. Routine Culture of HepaRG Cells, p.1-11.42 
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ANEXO C – Protocolo de Isolamento dos Hepatócitos Primários de Rato (HPR) 

 

APARELHO 

O fígado pode ser perfundido in situ ou ex situ (fig.19). 

Para a oxigenação das soluções, é necessário um reservatório oxigenador de 

vidro (para retenção de bolhas) (na fig.19 os números 3a, 3b, 3c e 3d).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda da figura: 

1 – Banho de água termostatizado 

2 – Bomba peristáltica 

3a – Entrada de gás 

3b – Entrada do meio de perfusão 

3c – Saída do meio de perfusão 

3d – Saída do gás e transbordo do meio de perfusão para o reservatório 

4 – On/ Off da torneira 

 

Configurando o aparelho de perfusão: 

1 – Aquecer o banho de água a 37°C; 

2 – Limpar a tubagem com água destilada;

 

B

Termóstato

1

2

44

3a
3a

3d

3b
3b

3c
3c

3d

Figura 19 - Representação esquemática do aparelho de perfusão 
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3 – Colocar as soluções Hank I e Hank II em banho maria e deixar que atinjam os 37°C; 

4 – Verificar se as torneiras do gás carbónico estão bem fechadas de modo a evitar a entrada 

de líquidos para o tubo, para não ocorrer misturas antes da bifurcação; 

5 – Abrir a bomba peristáltica e as torneiras da solução de perfusão e manter a da solução 

enzimática fechada, de modo a que o líquido fique retido nos tubos; 

6 – Abrir a válvula do gás, impedindo o refluxo de soluções no sistema de gaseificação. 

Ajustar o fluxo de gás através as torneiras. 

7 – Ajustar o fluxo de saída, o qual deve ser aproximadamente de 10 mL/min. 

 

Preparação das soluções stock: 

Krebs-Henseleit (2X) – Preparar um stock 

de solução salina 2X mais concentrada 

16,09 g NaCl [1] 

0,825 g KCl [14] 

0,3745 g KH2PO4 [24] 

0,685 g MgSO4.7H2O [18] 

0,882 g CaCl2.2H2O [11] 

Dissolver em 655 mL H2O 

Gaseificar com carbogénio (5% CO2 e 95% O2) durante 5-10 minutos para evitar a 

precipitação do cálcio sob forma de CaCO3. 

Adicionar 4,85 g NaHCO3 [13]; 

 E encher a solução com 500 mL H2O. 

A solução é estável a 4oC por alguns dias. 

 

Hank (10X) – Preparar um stock de 

solução salina 10X mais concentrada 

80 g NaCl [1] 

4 g KCl [14] 

2 g MgSO4.7H2O [18] 

0.6 g Na2HPO4.2H2O [25] 

0.6 g KH2PO4 [24] 

Dissolver em 1000 mL H2O 

A solução é estável a 4oC por alguns dias. 
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CaCl2 5.88 % 

5.88 g CaCl2.2H2O [11] 

Dissolver em 100 ml H2O 

Filtrar a solução. A solução é estável a 4oC. 

 

Preparação das soluções de trabalho (devem ser preparadas na hora, pouco antes do 

procedimento cirúrgico) 

Hank 

45 mL Hank (10X) 

405 mL H2O 

0,945 g NaHCO3 [13] 

1,35 g Hepes [20] 

Gaseificar com carbogénio durante 2-3minutos e ajustar o pH para 7.4. 

 

Hank I ou solução tampão I – Tampão 

Hank modificado e suplementado com 

EGTA e albumina 

300 mL Hank 

68.4 mg EGTA [19] 

2g Albumina [86] 

Agitar a solução durante 15 minutos e ajustar o pH para 7.4. 

 

Hank II ou solução tampão II - Tampão Hank 

modificado e suplementado com Colagenase e 

Cloreto de Cálcio 

150 mL Hank 

1.5 mL CaCl2 5.88% 

67.5 mg collagenase (tipo I) 

Ajustar o pH para 7.46, antes da adição enzima colagenase 

 

Notas:  

A Colagenase (tipo I) deve ser adicionada à solução após a canulação da veia porta ter sido 

bem sucedida, o que evita a perda de reagente (alto custo) em caso de insucesso.  
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Krebs + Hepes ou solução tampão III - Tampão 

Krebs-Henseleit suplementado com Hepes 

200 ml Krebs-Henseleit stock (×2) 

200 ml H2O 

1,2 g Hepes [20] 

Gaseificar com carbogénio durante 2-3minutos e ajustar pH para 7.4. 

Solução tampão III deve estar em gelo durante os procedimentos de lavagem. 

 

Krebs + Hepes + Albumina ou solução tampão 

IV - Krebs + Hepes suplementado com 

Albumina 

100 ml Krebs + Hepes 

1g Albumina 

Ajustar o pH para 7.4. 

 

ISOLAMENTO DE HEPATÓCITOS  

1 – Pesar o rato (Wistar macho, peso entre 150-300g) e anestesiar com isoflurano dentro de 

um sistema isolado (exsicador); 

2 – Confirmar anestesia total do animal apertando uma pata com uma pinça; 

3 – Colocar o abdómen para cima sobre a placa de dissecação (figura 20), desinfetar o 

abdómen com álcool a 96%, fazer incisão horizontal na zona inferior do abdómen, seguida de 

incisões laterais até ao diafragma de forma a expor o fígado;  
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Figura 20 - Rato com abdomén para cima 
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4 – Fazer um pequeno corte na veia porta, inserir a cânula, e prender à veia com pinça 

clamp; 

5 – Perfundir a solução de lavagem (Hank I), e fazer um corte numa veia cada abdominal 

(veia cava caudal) para reduzir a pressão de saída de perfusão (notar mudança de 

coloração do fígado); 

6 – Perfurar o diafragma e cortar aorta como forma final de eutanásia do rato; 

7 – Retirar o fígado cuidadosamente, e suspender num suporte com garra; 

8 – Ao fim de 10min, iniciar a perfusão com Hank II (adicionar colagenase imediatamente 

antes) 

9 – Verificar visualmente a digestão com auxílio de uma pinça: o fígado estará digerido 

quando, ao apertar com uma pinça, a marca de pressão não desaparecer (há que ter 

atenção para não romper a cápsula do fígado); 

10 – Quando concluída a digestão, retirar a cânula, romper a cápsula do fígado e libertar 

os hepatócitos isolados em solução Krebs + Hepes + Albumina; 

11 – Filtrar (10 μm – tamanho do poro) a suspensão para 2 falcons de 50 mL e centrifugar 

por 2min, a 300rpm; 

12 – Aspirar o sobrenadante e lavar com Krebs + Hepes e repetir a centrifugação até o 

sobrenadante estar límpido (2-3 lavagens); 

13 – Adicionar 10 mL de Krebs + Hepes ao pellet final e homogeneizar bem; 

14 – Retirar 100 μL de suspensão para um eppendorf e adicional 900 μL de solução azul 

tripano para contabilização de células em câmara de Neubauer. A viabilidade celular deve 

ser superior a 80%; 

15 – Adicionar 2,5 mL de Pen/Strep à suspensão celular e colocar em gelo durante 30min; 

16 – Centrifugar a suspensão de hepatócitos; 

17 – Na câmara de fluxo laminar, remover o sobrenadante e ressuspender os hepatócitos 

em 25 mL de meio; Determinar o número de células e viabilidade celular utilizando o azul 

tripano. 

18 – Adicionar  o volume necessário de meio de cultura para se obter a concentração 

desejada de hepatócitos. Normalmente utiliza-se 5x105 hepatócitos/mL (placa de 6 poços). 

𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 (%) =  
𝑛º 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠

𝑛º 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
 𝑥 100 

 

η (nº células/ mL suspensão)  =  
𝑛º 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠

𝑛º 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑥 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 𝑥 104

 

Adaptado de Silva, D. D. Rat Hepatocytes Isolation, p.1-9.44 
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ANEXO D – Protocolo Cultura Celular Hepatócitos de Rato 

 
Reagentes 

Composição do meio*(1) 

 

Reagentes Concentração inicial Volume 
Concentração 

final 

Meio William’s E 

(Gibco 22551) 
- 500 mL - 

Pen/Strep 

(Biochrom A2213) 

Penicilina G 10.000 U/ mL 

Estreptomicina 10.000 μL/ 

mL 

5 mL ( diluir 100x 

solução stock) 

Penicilina G 100 

U/ mL 

Estreptomicina 

100 μL/ mL 

Fungizone® (Gibco 

15290) 

Anfotericina B 250 μg/ 

mL 

5 mL ( diluir 100x 

solução stock) 

Anfotericina B 250 

ng/ mL 

Tampão Hepes 

(Biochrom L1613) 
1 M 

5 mL ( diluir 100x 

solução stock) 
10 mM 

L-Glutamina 

(Biochrom K0282) 
200 mM 

5 mL ( diluir 100x 

solução stock) 
2 mM 

Insulina Pâncreas 

Bovino (Sigma 

I6634) 

1,74 mM 

50 µL 

(diluir 10.000x 

solução stock) 

860 nM 

Dexametasona 

(Sigma D4902) 
50 μM 

50 µL 

(diluir 10.000x 

solução stock) 

5 nM 

*Pode ser armazenado a 4°C durante 3 meses. A deterioração do meio pode ser reconhecida 

através da (1) alteração do pH, (2) precipitação das partículas, (3) aparência turva ou (4) 

alteração da cor. 

 

1 – Adicionar 1 mL de Pen/ Strep 10,000 U ou µL/ml  a ≈ 20 mL de suspensão; 

2 – Incubar 30 minutos no frio; 

3 – Centrifugar a 300 rpm, a 4°C durante 2 minutos, pelo menos 3 vezes, ou até que o 

sobrenadante se encontre límpido; 

4 – Aspirar o sobrenadante na câmara de fluxo laminar; 

5 – Ressuspender o pellet em ≈ 40 mL de meio estimulante(2); 

6 – Contagem das células usando azul tripano (Sigma T8154); 

7 – Diluir a suspensão até obter uma densidade de 0.5x106 cells/ml; 

8 – Adicionar o volume de suspensão adequado por placa;   

9 – Incubar a 37°C durante 4-6 horas; 

10 – Aspirar o médio com as células não aderentes e adicionar o volume apropriado de meio 

de cultura(1); 

11 – Incubar a 37°C durante 48 horas; 

12 – Aspirar o meio de cultura e adicionar Pen/ Strep a cada poço; 
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13 - Incubar a 37°C durante 48 horas; 

 

Reagentes 

Composição do meio estimulante(1) 

 

Reagentes Concentração inicial Volume 
Concentração 

final 

Meio William’s E 

(Gibco 22551) 
- 500 mL - 

Soro Bovino Fetal 

(FBS) 
 25 mL 5% 

Pen/Strep 

(Biochrom A2213) 

Penicilina G 10.000 U/ mL 

Estreptomicina 10.000 μL/ 

mL 

5 mL ( diluir 100x 

solução stock) 

Penicilina G 100 

U/ mL 

Estreptomicina 

100 μL/ mL 

Fungizone® (Gibco 

15290) 

Anfotericina B 250 μg/ 

mL 

5 mL ( diluir 100x 

solução stock) 

Anfotericina B 250 

ng/ mL 

Tampão Hepes 

(Biochrom L1613) 
1 M 

5 mL ( diluir 100x 

solução stock) 
10 mM 

L-Glutamina 

(Biochrom K0282) 
200 mM 

5 mL ( diluir 100x 

solução stock) 
2 mM 

Insulina Pâncreas 

Bovino (Sigma 

I6634) 

1,72 mM 

250 µL 

(diluir 10.000x 

solução stock) 

860 nM 

Dexametasona 

(Sigma D4902) 
50 μM 

50 µL 

(diluir 10.000x 

solução stock) 

5 nM 

 

 

Adaptado de Silva, D. D. Fresh Isolated Rat Hepatocytes Primary Culture Protocol, p.1-19.45 
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ANEXO E – Ensaios de citotoxicidade 

Para determinar a concentração da suspensão de AuNPs a usar na exposição das 

células HepaRG, Caco-2 e HPR, utilizaram-se os dados dos ensaios de citotoxicidade obtidos 

previamente no laboratório.53  

Nesse ensaio de citotoxicidade, as células foram semeadas em placas de 96 poços com 

uma densidade de 50.000 células por poço, tanto nas células HepaRG, Caco-2 e também nos 

HPR. Fez-se então uma exposição a concentrações de 1, 5, 10, 20, 40 e 60 μM de suspensões 

de AuNPs com diversas formas e tamanhos: esferas revestidas por MUA de 14,8 ± 2,9 nm, 

esferas revestidas por citrato de 14,8 ± 2,9 nm, esferas revestidas por citrato de 58,47 ± 6,93 

nm, esferas revestidas por citrato de 66,97 ± 7,18 nm, estrelas revestidas por MUA 54,31 ± 

12,35 nm, estrelas revestidas por MUA 56,03 ± 12,52 nm e estrelas revestidas por MUA 

62,74 ± 15,46 nm. Como controlo positivo usou-se uma solução de Triton x-100 a 1%, como 

controlo de solvente usaram-se soluções de 11-MUA a 33 μM e citrato de sódio 2,2 mM 

(concentrações representativas da concentração do agente de revestimento presente na 

suspensão coloidal). Para o controlo negativo, as células foram mantidas em meio de cultura 

durante todo o tempo de incubação.53  

Os ensaios utilizados, foram a redução do MTT e o ensaio de incorporação de VN, em 

que foram realizados após 4 h e 24 h de incubação. De modo a escolher a concentração das 

suspensões de AuNPs, usaram-se os dados de ensaio de redução do MTT. Os gráficos 1 a 6, 

apresentam os resultados obtidos no ensaio de redução do MTT nas células HepaRG, Caco-2 

e HPR.53 

 

 

 

Gráfico 1 - Ensaio de citotoxicidade de redução do MTT para as células HepaRG às 4 horas 
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Gráfico 2 - Ensaio de citotoxicidade de redução do MTT para as células HepaRG às 24 horas 

Gráfico 3 - Ensaio de citotoxicidade de redução do MTT para as células Caco-2 às 4 horas 

Gráfico 4 - Ensaio de citotoxicidade de redução do MTT para as células Caco-2 às 24 horas 
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Nos ensaios de forma a avaliar a capacidade de incorporação das AuNPs, a 

concentração não deverá causar citotoxicidade elevada. De modo a escolher a concentração 

de exposição, analisaram-se os gráficos apresentados para obter o valor de EC20, isto é, a 

concentração na qual 20% das células não se apresentam viáveis, ou seja, 80% das células 

encontram-se viáveis. Como se pode verificar as células Caco-2 têm uma maior percentagem 

de viabilidade celular do que as células HepaRG e os HPR, quando expostas a diferentes 

concentrações, diferentes tamanhos e diferentes revestimentos de AuNPs. Nas células 

HepaRG para uma incubação de 4 horas, a viabilidade celular é sempre superior a 80% em 

Gráfico 5 - Ensaio de citotoxicidade de redução do MTT para os Hepatócitos Primários de Rato (HPR) às 4 horas 

Gráfico 6 - Ensaio de citotoxicidade de redução do MTT para os Hepatócitos Primários de Rato (HPR) às 24 horas 
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qualquer umas das AuNPs e concentrações, ver gráfico 1. Já na incubação às 24 horas, as 

esferas revestidas por MUA de 14,8 ± 2,9 nm e as esferas revestidas por citrato de 58,47 ± 

6,93 nm indicam uma viabilidade celular inferior a 80% para uma concentração de 40 μM, 

ver gráfico 2, pelo que se escolheu uma concentração de 40 μM para a exposição das células 

às AuNPs. 

Numa incubação de 4 horas e de 24 horas, a percentagem de viabilidade celular das 

Caco-2 é sempre superior a 80% independentemente do tipo de AuNPs e da concentração 

testada, observar gráficos 3 e 4, respetivamente. Assim sendo, escolheu-se então a 

concentração de 60 μM para fazer a exposição das células de forma avaliar a permeabilidade 

e a incorporação. 

No caso dos HPR, decidiu-se usar uma concentração de 40 μM pois nesta 

concentração, para a maioria das AuNPs e em ambos os tempos de incubação, às 4 e 24 horas, 

obtém-se igualmente viabilidade celular superior a 80%, com exceção das esferas revestidas 

por MUA de 14,8 ± 2,9 nm, em que a concentração de 40 μM reduziu a viabilidade em mais 

de 20%, atentar gráficos 5 e 6.  
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ANEXO F – Protocolo experimental das células Caco-2 

 

Compostos do ensaio – AuNPs revestidas com MUA e citrato 

 

1 – Au NanoEsfera  ~15 nm revestida por citrato  

2 – Au NanoEsfera ~15 nm revestida com MUA 

3 – Au NanoEsfera (S5) 58,47 ± 6,93nm revestida por citrato  

(equivalente a Au NanoEsfera (S6) 66,97 ± 12,31 nm revestida por citrato 

4 – Au NanoEstrela 54,31 ± 12,31 nm revestida por MUA 

 

Concentração das soluções stock: 

1 - Au NanoEsfera  ~15 nm revestida por citrato – 33,8 𝜇g Au/ mL, 171,6 𝜇M 

2 - Au NanoEsfera ~15 nm revestida com MUA – 109,4 𝜇g Au/ mL, 555,4 𝜇M 

3 – Au NanoEsfera (S5) 58,47 ± 6,93nm revestida por citrato –  

122,4 𝜇g/ mL = 621,4 𝜇M 

(equivalente a Au NanoEsfera (S6) 66,97 ± 12,31 nm revestida por citrato –  

94,0 𝜇g/ mL = 477.2 𝜇M 

4 – Au NanoEstrela 54,31 ± 12,31 nm revestida por MUA –  

167,7 𝜇g/ mL = 851,4 𝜇M 

 

Concentrações do ensaio: 

 

Caco-2: 60 𝜇M 

Caco-2* AuNPs #1 AuNPs #2 AuNPs #3 AuNPs #4 

Concentração (𝝁M) solução 

stock 
171,60 555,4 621,4 851,4 

Volume (𝝁L) solução stock 349,65 108,03 96,56 70,47 

Volume (𝝁L) meio de cultura 650,35 891,97 903,44 929,53 

* Por cada concentração do ensaio, o volume necessário é de 1 mL (por cada poço das placas 

de 12 poços). 

 



 

 81 

Tempo – 24 horas 
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Passagem 
Densidade celular 

da sementeira 
Exposição 

Volume HBSS 

utilizado para a 

colheita 

I 
P14 

(25Nov2015) 

300.000 céls./poço 

(placa 6 poços) 

26Nov2015 

(1replicado) 

1 mL (500 𝜇L AA + 

500 𝜇L proteína) 

II 
P17 

(30Nov2015) 

300.000 céls./poço 

(placa 6 poços) 

01Dec2016 

(1replicado) 

1 mL (500 𝜇L AA + 

500 𝜇L proteína) 

III 
P17 

(01Dec2015) 

300.000 céls./poço 

(placa 6 poços) 

02Dec2015 

(1replicado) 

1 mL (500 𝜇L AA + 

500 𝜇L proteína) 
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ANEXO G – Protocolo experimental das células HepaRG 

 

Compostos do ensaio – AuNPs revestidas com MUA e citrato 

 

1 – Au NanoEsfera  ~15 nm revestida por citrato  

2 – Au NanoEsfera ~15 nm revestida com MUA 

3 – Au NanoEsfera (S5) 58,47 ± 6,93nm revestida por citrato  

(equivalente a Au NanoEsfera (S6) 66,97 ± 12,31 nm revestida por citrato 

4 – Au NanoEstrela 54,31 ± 12,31 nm revestida por MUA 

 
Concentração das soluções stock: 

1 - Au NanoEsfera  ~15 nm revestida por citrato – 33,8 𝜇g Au/ mL, 171,6 𝜇M 

2 - Au NanoEsfera ~15 nm revestida com MUA – 109,4 𝜇g Au/ mL, 555,4 𝜇M 

3 – Au NanoEsfera (S5) 58,47 ± 6,93nm revestida por citrato –  

122,4 𝜇g/ mL = 621,4 𝜇M 

(equivalente a Au NanoEsfera (S6) 66,97 ± 12,31 nm revestida por citrato –  

94,0 𝜇g/ mL = 477.2 𝜇M 

4 – Au NanoEstrela 54,31 ± 12,31 nm revestida por MUA –  

167,7 𝜇g/ mL = 851,4 𝜇M 

 

Concentrações do ensaio: 

 

HepaRG (não diferenciadas): 40 𝜇M 

Células HepaRG* AuNPs #1 AuNPs #2 AuNPs #3 AuNPs #4 

Concentração (𝝁M) solução 

stock 
171,60 555,4 621,4 851,4 

Volume (𝝁L) solução stock 233,10 72,20 64,37 46,98 

Volume (𝝁L) meio de cultura 766,90 927,98 935,63 954,02 

* Por cada concentração do ensaio, o volume necessário é de 1 mL (por cada poço das placas 

de 12 poços). 
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Tempo – 24 horas 
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Passagem 
Densidade celular 

da sementeira 
Exposição 

Volume HBSS 

utilizado para a 

colheita 

I 
P28 

(14Dez2015) 

200.000 céls./poço 

(placa 6 poços) 

17Dez2015 

(1replicado) 

1 mL (500 𝜇L AA + 

500 𝜇L proteína) 

II 
P34 

(12Jan2016) 

200.000 céls./poço 

(placa 6 poços) 

19Jan2016 

(1replicado) 

1 mL (500 𝜇L AA + 

500 𝜇L proteína) 

III 
P35 

(19an2016) 

200.000 céls./poço 

(placa 6 poços) 

26Jan2016 

(1replicado) 

1 mL (500 𝜇L AA + 

500 𝜇L proteína) 
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ANEXO H – Protocolo experimental dos Hepatócitos Primários de rato (HPR) 

Compostos do ensaio – AuNPs revestidas com MUA e citrato 

 

1 – Au NanoEsfera  ~15 nm revestida por citrato  

2 – Au NanoEsfera ~15 nm revestida com MUA 

3 – Au NanoEsfera (S5) 58,47 ± 6,93nm revestida por citrato  

(equivalente a Au NanoEsfera (S6) 66,97 ± 12,31 nm revestida por citrato 

4 – Au NanoEstrela 54,31 ± 12,31 nm revestida por MUA 

 

Concentração das soluções stock: 

1 - Au NanoEsfera  ~15 nm revestida por citrato – 33,8 𝜇g Au/ mL, 171,6 𝜇M 

2 - Au NanoEsfera ~15 nm revestida com MUA – 109,4 𝜇g Au/ mL, 555,4 𝜇M 

3 – Au NanoEsfera (S5) 58,47 ± 6,93nm revestida por citrato –  

122,4 𝜇g/ mL = 621,4 𝜇M 

(equivalente a Au NanoEsfera (S6) 66,97 ± 12,31 nm revestida por citrato –  

94,0 𝜇g/ mL = 477.2 𝜇M 

4 – Au NanoEstrela 54,31 ± 12,31 nm revestida por MUA –  

167,7 𝜇g/ mL = 851,4 𝜇M 

 

Concentrações do ensaio: 

 

Rat Hep: 40 𝜇M 

Hepatócitos* AuNPs #1 AuNPs #2 AuNPs #3 AuNPs #4 

Concentração (𝝁M) solução 

stock 
171,60 555,4 621,4 851,4 

Volume (𝝁L) solução stock 233,10 72,20 64,37 46,98 

Volume (𝝁L) meio de cultura 766,90 927,98 935,63 954,02 

* Por cada concentração do ensaio, o volume necessário é de 1 mL (por cada poço das placas 

de 6 poços). 
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Tempo – 24 horas 
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Passagem 
Densidade celular 

da sementeira 
Exposição 

Volume HBSS 

utilizado para a 

colheita 

I 
Rato I 

(25Nov2015) 

500.000 céls./poço 

(placa 6 poços) 

26Nov2015 

(triplicado) 

1 mL (500 𝜇L AA + 

500 𝜇L proteína) 

II 
Rato II 

(25Nov2015) 

500.000 céls./poço 

(placa 6 poços) 

26Nov2015 

(triplicado) 

1 mL (500 𝜇L AA + 

500 𝜇L proteína) 

III 
Rato III 

(30Nov2015) 

500.000 céls./poço 

(placa 6 poços) 

01Dez2015 

(1replicado) 

1 mL (500 𝜇L AA + 

500 𝜇L proteína) 

IV 
Rato IV 

(30Nov2015) 

500.000 céls./poço 

(placa 6 poços) 

01Dez2015 

(1replicado) 

1 mL (500 𝜇L AA + 

500 𝜇L proteína) 
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ANEXO I – Protocolo dos transwells 

 

1 – Colocar três tubos falcon dentro da câmara de fluxo laminar, pulverizados previamente 

com etanol: no falcon 1 colocar etanol com a finalidade de desinfetar os elétrodos do aparelho 

de medição da resistência visto que estes não estão estéreis, no falcon 2 colocar com HBSS 

+/+ e no falcon 3 colocar com meio de cultura; 

2 – Mudar o meio de cultura aos inserts antes de proceder à medição da TEER: aspirar o meio 

da zona apical e repor com meio de cultura novo (1-1,5 mL) e aspirar  meio da zona 

basolateral e repor com meio de cultura novo (2 mL); 

3 – Inserir os elétrodos no falcon 1, e seguida passar para o falcon 2 de modo a remover o 

etanol (pois é tóxico para as células) e por último transpor para o falcon 3 de modo a evitar 

que ocorra uma variação na composição eletrolítica; 

4 – Colocar os elétrodos no insert, conforme demonstra a figura 21, o sensor mais curto deve 

mergulhar-se na parte apical e o sensor mais comprido na parte basolateral, conforme mostra 

a figura 22; 

 

 
 
 
5 – O valor da TEER inicialmente irá oscilar, no entanto, quando o valor fixar anotar esse 

valor da resistência em Ω/cm2. Efetua-se três medições para cada insert. 

Nota: 

Foram semeadas 2 placas em dias diferentes:  

Placa P9 semeada a 2/novembro com 8 poços;  

Placa P13 semeada a 20/novembro com 8 poços.  

 

Figura 21 - Medição da Resistência Elétrica Trans-Epitelial 
(TEER) 

Figura 22 - Elétrodo (sensor na zona apical e 

basolateral). Adaptado de Lea (2015)72 
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ANEXO J – Protocolo da permeabilidade 

 

1 – Inicialmente aspira-se o meio de cultura dos inserts (parte apical + parte basolateral); 

2 – Lavar duas vezes cada insert com HBSS +/+: 

 Colocar 1 mL de HBSS no interior do insert; 

 Preparar uma nova placa de 12 poços e colocar 1 mL de HBSS +/+ na 1ª fila; 

 Com o auxílio da pinça transferir os inserts para cada um dos poços da nova placa; 

 Aspirar o HBSS +/+ da parte apical e basolateral; 

 Colocar novamente 1 mL de HBSS no interior do insert e 1 mL de HBSS numa nova 

fila de poços e transferir novamento os inserts para a nova fila (2ª lavagem); 

3 – Medir a resistência em Ω/cm2; 

4 – Aspirar o HBSS da parte apical e basolateral 

5 – Adicionar 500 𝜇L de cada uma das suspensões de AuNPs a 60 𝜇M (parte apical) e 1 mL 

de HBSS +/+ (parte basolateral) 

6 – Efetuar a recolha de 200 μL da parte basolateral no horário previamente estabelecido para 

um falcon de 15 mL, devidamente identificado com o número da suspensão de AuNPs ao qual 

foram expostos e a hora da recolha, e seguidamente repôs-se o volume retirado com  novo 

HBSS +/+.   

 O horário pré-estabelecido para a recolha foi de 20 em 20 minutos na primeira hora, 

de 30 em 30 minutos na segunda hora e posteriormente a cada hora até perfazer as 8 

horas de exposição. 

 
Hora da exposição e das recolhas (experiência da Placa P9 no dia 4/dezembro): 

 10h20 – exposição 

 10h40  

 11h00 

 11h20 

 11h50 

 12h20 

 13h20 – 3ª hora 

 14h20 – 4ª hora 

 15h20 – 5ª hora 

 16h20 – 6ª hora 

1ª hora: recolha de 20 em 20 minutos 

2ª hora: recolha de 30 em 30 minutos 
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 17h20 – 7ª hora 

 18h20 – 8ª hora  

7 – Na última recolha deve colher-se a totalidade de HBSS da parte basolateral e a totalidade 

de solução de AuNPs da parte apical e transferir para tubos falcon de 15 mL;  

8 – Lavar a monocamada com HBSS +/+ duas vezes; 

9 – Determinar o conteúdo em Au por EAA da parte apical e da parte basolateral. 
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ANEXO K – Protocolo de Lowry 

 
1 – Preparar 15 mL de solução A num falcon de 50 mL, misturando: 

 14,7 mL de carbonato de sódio 2% (Na2CO3); 

 150 𝜇L de tartarato de sódio e potássio 2% (KNaC4H4O6); 

 150 𝜇L de sulfato de cobre di-hidratado 1% (CuSO4.2H2O). 

2 – Preparar 15 mL de solução B num falcon de 50 mL, misturando: 

 1 mL de reagente de Folin-Ciocalteu (contém uma mistura de fosfomolibdato e 

fosfotungsténio); 

 14 mL de H2O. 

3 – Em eppendorfs, preparar soluções padrão apartir de uma solução stock de albumina 1 mg/ 

mL em NaOH 1M (Vf = 1 mL); 

 

𝐶𝑖 𝑥 𝑉𝑖 = 𝐶𝑓 𝑥 𝑉𝑓 

 

Volume de solução stock de albumina a transferir = Vi 

 

𝑉𝑖 =  
𝐶𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑥 1 𝑚𝐿

1𝑚𝑔/ 𝑚𝐿(𝑠𝑜𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘)
 

 
 

Tabela 6 - Padrões de albumina 

 Concentração da 

solução padrão 

Volume a transferir da 

solução stock de albumina 

Volume de NaOH 

1M 

Padrão 0 (P0) 1 mg/mL 1 mL 0 mL 

Padrão 1 (P1) 500 μg/mL 0,5 mL 0,5 mL 

Padrão 2 (P2) 250 μg/mL 0,250 mL 0,750 mL 

Padrão 3 (P3) 125 μg/mL 0,125 mL 0,875 mL 

Padrão 4 (P4) 62,5 μg/mL 0,0625 mL 0,9375 mL 

Padrão 5 (P5) 31,25 μg/mL 0,03125 mL 0,96875 mL 

Padrão 6 (P6) 0 μg/mL 0 mL 1 mL 

 

4 – Centrifugar cada amostra de proteína a 13.000 rpm durante 10 minutos de forma a que 

haja formação de um pellet; 
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5 – Rejeitar o sobrenadante e ressupender o pellet em NaOH 1 M; 

 Linha celular Caco-2: para uma densidade de 200.000 células ressuspende-se em 125 

𝜇L de NaOH 1 M. Neste ensaio semearam-se as células com uma densidade de 300.000 

células/ mL, no entanto só havia 500 𝜇L para o doseamento da proteína pelo que se calculou a 

quantidade de NaOH 1 M para 150.000 células, o que dá um valor de 95 𝜇L de NaOH 1M;  

  

 HPR: para uma densidade de 1 x 106 células ressupende-se em 500 𝜇L de NaOH 1 M, 

mas neste caso os HPR só tinham uma densidade de 250.000 células, ressupenderam-se em 

125 𝜇L de NaOH 1 M.  

6 – Transferir 50 𝜇L de cada amostra e padrão para uma placa de 96 poços; 

7 – Adicionar 100 𝜇L de reagente A a cada poço e incubar durante 10 minutos; 

8 – Adicionar 100 𝜇L de reagente B a cada poço e incubar 20 minutos; 

9 – Inserir a placa no leitor de absorvência e ler absorvência a 750 nm; 

10 – Determinar a concentração de proteínas em cada amostra segundo a curva de calibração 

traçada com os padrões de albumina preparados. 
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ANEXO L – Protocolo de ensaio de redução do Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazolio (MTT) 

 
Reagentes Nº do produto 

DMSO (max. 0,03 % H2O) Merck 8.02912.2500 

Azul de Tiazólio Tetrazólio, 98 % MTT Sigma M2128 

 

 Preparar 5mg/ mL  de solução de MTT (solução stock)  

Para 40 mL de solução: 

 Pesar 200 mg de MTT; 

 Adicionar 40 mL de HBSS; 

 Esterilizar por filtração usando uma membrana com 0,22 μM de porosidade; 

 Revestir os falcons com papel de alumínio para proteger a solução da luz e armazenar 

a -20ºC ou então a 4ºC se for para utilizar em breve. 

 

 Preparar 0,5mg/ mL da solução stock de MTT 

Para 20 mL de solução: 

 Pipetar 18 mL  de HBSS; 

 Adicionar 2 mL da solução stock de MT (5mg/ mL); 

 Pipetagem up and down para homogeneizar a solução; 

 Revestir o falcon com papel de alumínio para proteger a solução da luz. 

 

Procedimento: 

1 – Colocar 0,5 mg/ mL da solução de MTT em banho-maria a 37°C; 

2 – Remover o meio de cultura das células e adicionar 100 μL de solução 0,5 mg/ mL de 

MTT a cada poço; 

3 – Incubar durante X minutos a 37°C (dependendo da linha celular, exemplo: linha celular 

HepG2 ≈ 30 minutos); 

4 – Aspirar a solução de MTT dos poços; 

5 – Dissolver os cristais com 100 μL de DMSO; 

6 – Colocar a(s) placa(s) no agitador durante 15 minutos (protegidas da luz papel de 

alumínio); 

7 – Ler a absorvância a 550nm diretamente na placa.  
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EXEMPLO: 

Linha celular HepG2 

Sementeira: 23 novembro 2015, densidade de 80 000 células/poço; 100 μL suspensão/poço 

Contagem de células nos quadrantes centrais: 

98 + 95

2 
= 97 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 

97 𝑥 10 000 = 970 000 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠/ 𝑚𝐿 ↔ 97 000 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠/ 𝑝𝑜ç𝑜 

𝐶𝑖 𝑥 𝑉𝑖 = 𝐶𝑓 𝑥 𝑉𝑓 ↔ 97 000 𝑥 𝑉𝑖 = 80 000 𝑥 10 𝑚𝐿 ↔ 𝑉𝑖 =  8,3 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠ã𝑜  

8,3 mL de suspensão celular + 1,7 mL de meio 

 

Ensaio de MTT e leitura da absorvância: 24 novembro 2015 

 

 

Média = 0,3621 

Desvio-padrão = 0,023 

 

𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 =  
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑀é𝑑𝑖𝑎
 𝑥 100 = 6,43 

  

A viabilidade celular tem de ser < 10%.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 0,046 0,045 0,044 0,046 0,045 0,045 0,046 0,043 0,044 0,044 0,044 0,047 

B 0,046 0,36 0,375 0,367 0,365 0,361 0,351 0,359 0,342 0,372 0,368 0,046 

C 0,046 0,434 0,402 0,404 0,368 0,35 0,372 0,354 0,348 0,362 0,374 0,045 

D 0,045 0,382 0,372 0,366 0,353 0,36 0,373 0,361 0,372 0,387 0,391 0,046 

E 0,045 0,374 0,426 0,358 0,329 0,326 0,366 0,338 0,347 0,387 0,404 0,045 

F 0,048 0,372 0,359 0,356 0,347 0,335 0,32 0,32 0,325 0,348 0,369 0,044 

G 0,046 0,375 0,384 0,364 0,346 0,353 0,342 0,332 0,334 0,333 0,352 0,045 

H 0,045 0,045 0,049 0,047 0,045 0,045 0,045 0,046 0,046 0,049 0,046 0,045 
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ANEXO M – Protocolo de ensaio do Vermelho Neutro (VN) 

 
Reagentes Nº do produto 

Vermelho Neutro 3.3g/L Sigma N4638-1G 

 

 Preparar os reagentes 

 50μg/ mL de solução de VN  

Para 40 mL de solução: 

 Adicionar 606 μL de solução de VN 3.3 g/L a 39,39 mL de meio de cultura 

 

 Solução Lise 

Para 100 mL de solução:  

 50 mL de etanol; 

 1 mL de ácido acético glacial; 

 49 mL de H2O 

 

Procedimento: 

1 – Aspirar o meio de cultura dos poços da placa de 96 poços; 

2 – Adicionar 100 μL de solução 50μg/ mL de solução de VN a cada poço; 

3 – Incubar durante 45 minutos a 37°; 

4 – Aspirar a solução de VN dos poços e lavar as células com 200 μL de HBSS; 

5 – Adicionar 100 μL de solução lise; 

6 – Colocar a(s) placa(s) no agitador durante 15 minutos (protegidas da luz papel de 

alumínio); 

7 – Ler a absorvância a 540nm e 670nm diretamente na placa.  

 

EXEMPLO: 

Linha celular Caco-2 

Sementeira: 7 dezembro 2015, densidade de 35 000 células/poço; 100 μL suspensão/poço 

Ensaio de NR e leitura da absorvância: 9 dezembro 2015
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Média = 0,4218 

Desvio-padrão = 0,035 

 

𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 =  
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑀é𝑑𝑖𝑎
 𝑥 100 = 8,44 

  

A viabilidade celular tem de ser < 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 0,045 0,044 0,045 0,044 0,044 0,043 0,044 0,043 0,043 0,048 0,052 0,043 

B 0,044 0,443 0,381 0,421 0,401 0,413 0,425 0,398 0,405 0,406 0,417 0,044 

C 0,045 0,399 0,413 0,448 0,407 0,416 0,442 0,413 0,422 0,425 0,406 0,044 

D 0,045 0,385 0,406 0,411 0,419 0,471 0,487 0,419 0,427 0,431 0,425 0,044 

E 0,045 0,387 0,398 0,402 0,405 0,421 0,423 0,414 0,417 0,436 0,419 0,043 

F 0,044 0,379 0,404 0,409 0,419 0,425 0,441 0,413 0,424 0,424 0,415 0,042 

G 0,045 0,366 0,362 0,379 0,436 0,49 0,579 0,546 0,461 0,435 0,397 0,044 

H 0,042 0,042 0,048 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,045 0,048 


