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Resumo 

 

Nanopartículas magnéticas e magnetofluorescentes tornaram-se ferramentas 

importantes como agente de contraste em imagens biomédicas. Em particular, diferentes tipos 

de nanopartículas a base de óxido de ferro têm sido aplicadas em imagens por ressonância 

magnética, algumas já em estágio clínico, devido a sua capacidade de alterar os tempos de 

relaxação magnética da água no tecido vivo. As propriedades físico-químicas únicas dessas 

nanopartículas superparamagnéticas tornam-as úteis também em outras aplicações 

biomédicas, como hipertermia terapêutica, separação magnética de células, e sensores de 

biomoléculas. O objetivo deste trabalho foi desenvolver e caracterizar nanopartículas de óxido 

de ferro recobertas com o polímero biocompatível Dextran com terminações amino que atuem 

como agentes de contraste para imageamento de tecidos por ressonância magnética e imagens 

ópticas. A síntese foi realizada através do método de co-precipitação de Fe (III) e Fe (II) com 

hidróxido de amônio. A caracterização estrutural das nanopartículas sintetizadas foi realizada 

através de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia de varredura por sonda 

(AFM). Para realizar estes procedimentos, foi necessário diminuir a concentração da solução 

aquosa. A análise foi, então, realizada com o produto diluído depositado sobre substrato de Si 

(100) e de Mica. Foi possível constatar que a distribuição morfológica das nanopartículas foi a 

esperada com o diâmetro médio de 20 nm. Realizou-se também a micro-análise química por 

EDS e foi possível constatar a presença dos elementos Fe e O provenientes das 

nanopartículas. As medidas das curvas de magnetização versus campo, realizadas por um 

magnetômetro de gradiente de campo alternado, confirmaram as propriedades magnéticas das 

partículas. Para realizar as medidas de ressonância magnéticas nuclear foi projetado e 

construído um protótipo em formato de disco que será fixado no interior de uma bobina de 
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crânio de um MRI. Pretende-se para o próximo período detalhar a caracterização magnética e 

química das nanopartículas, medir a relaxação e contraste em equipamento de MRI, realizar 

testes de incubação in vitro em células tumorais e sadias, e realizar medidas de fluorescências 

e de MRI em células incubadas.   
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