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RESUMO 

 

Novos produtos e aplicações baseadas em nanotecnologia, como o delivery de 

fármacos e o seu emprego na conservação de alimentos, apontam para uma exposição cada 

vez maior de seres humanos à nanopartículas. Ensaios in vitro e in vivo demonstram que as 

NPs podem exibir características diferentes dos materiais de mesma composição, mas escala 

dimensional diferente. Entre os possíveis perigos à saúde a serem avaliados em produtos 

nanopartículados destacamos a toxicidade aguda oral. Embora haja um número significativo 

de artigos científicos analisando os efeitos toxicológicos das NPs, ainda não há consenso de 

quais protocolos são adequados para a dispersão e preparo da amostra a ser utilizada em 

ensaios in vitro. Ensaios toxicológicos padronizados e validados estão disponíveis para se 

avaliar a resposta biológica de substâncias químicas e são amplamente utilizados para 

classificação de perigo (corrosivo, irritante, etc.). Entretanto, ainda existem discussões acerca 

da validade dos ensaios in vitro convencionais para teste de nanopartículas. Desta forma, o 

presente trabalho, tendo como ponto de partida o OECD Guidance Document no 129 (GD 

129) que é validado para previsão das doses iniciais em testes de toxicidade aguda oral 

sistêmica de substâncias químicas convencionais, estudou a aplicabilidade para a avaliação de 

toxicidade aguda oral de nanopartículas. Foram utilizadas as nanopartículas de óxido de cobre 

(CuO), óxido de zinco (ZnO), dióxido de titânio (TiO2) e prata (Ag). Como alternativa para a 

quantificação de viabilidade celular a análise em tempo real, por impedância elétrica, foi 

utilizada para as nanopartículas de óxido de Cobre (CuO) e óxido de zinco (ZnO) e para o 

controle positivo (SDS). Todas as abordagens foram baseadas no GD 129. Os IC 50 

encontrados foram 11,5; 2,21 e 2,05 µg/mL respectivamente para ZnO, Ag e CuO. Não foi 

encontrado IC50 para TiO2. Na avaliação em tempo real por impedância elétrica, encontrou-

se IC50 de 4,47 µg/mL para ZnO e 3,48 µg/mL para CuO. As interferências colorimétricas 

encontradas para as nanopartículas de dióxido de titânio e óxido de cobre não alteraram a 

classificação GHS para toxicidade aguda oral encontrada na literatura e no caso do CuO foi 

igual à classificação prevista na análise celular em tempo real (RTCA) por impedância 

elétrica. O GD-129 da OECD demonstrou-se capaz de prever corretamente a categoria GHS 

das nanopartículas metálicas estudadas neste trabalho. 

Palavras-chaves: Métodos Alternativos ao Uso de Animais, Nanopartículas, Citotoxicidade, 

toxicidade aguda oral, identificação de perigo 
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ABSTRACT 

 

New products and applications based on nanotechnology, for example the drug 

delivery and their use in food preservation, indicate a growing human exposure to 

nanoparticles. In vitro and in vivo assays demonstrate that NPs can exhibit different 

characteristics of the materials with same composition but different dimensional scale. There 

are many possible health hazards to be assessed in nanoparticle products, here we highlight 

the acute oral toxicity. Although there is a significant number of scientific papers analyzing 

the toxicological effects of NPs, there is no consensus of protocols which are suitable for the 

dispersion and preparation of samples to be used in in vitro assays. Standardized and 

validated toxicological tests are available to assess the biological response of chemicals and 

are widely used for hazard (corrosive, irritating, etc.). However, there are still discussions 

about the validity of the conventional in vitro tests for substances at the nanoscale. Thus, this 

paper, taking as its starting point the OECD Guidance Document on 129 (GD 129) which is 

validated for predicting the initial doses of systemic acute oral toxicity of conventional 

chemical tests, studied the applicability of GD 129 for the evaluation of nanoparticles acute 

oral toxicity. We used nanoparticles copper oxide (CuO), zinc oxide (ZnO), titanium dioxide 

(TiO 2) and silver (AG). In order to offer an alternative for the quantification of cell viability, 

analysis in real time, using electrical impedance, was used for the copper oxide nanoparticles 

(CuO) and zinc oxide (ZnO) and the positive control (SDS). All approaches were based on 

GD 129. The IC 50 found were 11.5; 2.21 and 2.05 µg /ml respectively for ZnO, Ag and CuO. 

It wasn’t determined for TiO2. In real-time cell analysis using electrical impedance, we met 

IC50 of 4.47 µg / mL for ZnO and 3.48 µg / mL to CuO. Interference found for the titanium 

dioxide nanoparticles and copper oxide did not change the GHS classification for acute oral 

toxicity found in the literature and in the case of CuO was the same as the classification 

provided in real-time cell analysis (RTCA). The OECD GD-129 was able to correctly predict 

the GHS category of metallic nanoparticles studied in this work. 

 

Keywords: Alternative Methods to animal use, Nanoparticles, Cytotoxicity assay, oral acute 

toxicity, Hazard classification. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nanopartículas são definidas como partículas que apresentam entre 1 e 100 nm 

em pelo menos uma dimensão e no mínimo 50% da distribuição de tamanho, incluindo 

constituintes de agregados e aglomerados (EU, 2011). Desde os tempos antigos, mesmo sem 

conhecimento de que algumas propriedades são relacionadas às substâncias nesta faixa 

dimensional, a humanidade utilizava materiais nanoparticulados. Por exemplo, nanopartículas 

de carbono em suspensão estão presentes na tinta nanquim (MELLO; SUAREZ, 2012) e em 

algumas argilas que existem naturalmente (LÖVESTAM et al., 2010). 

Nas últimas décadas é crescente o número de produtos comercializados contendo 

nanopartículas manufaturadas. Podemos citar sua utilização na indústria para catálise de 

processos (ARVIZO et al., 2012); na geração, armazenamento e condução de energia 

(CHAUDHURI; PARIA, 2012; SAYES et al., 2006); na indústria têxtil para composição de 

tecidos inteligentes (HANSEN; THUNEMANN, 2015); na indústria alimentícia para 

conservação de alimentos por contato direto ou em embalagens (YANG et al., 2010); em 

saúde e estética humana para construção de biomateriais carreadores de drogas e em 

cosméticos (AITKEN et al., 2006; SCHILLING et al., 2010; TRIPATHY et al., 2014). Vale 

destacar que a partir do mesmo período em que foi concedido o primeiro registro (1995) na 

Food and drugs Administration (FDA) do nano medicamento antitumoral encapsulado em 

lipossomos nanométricos (Doxil®) observa-se uma crescente utilização de nanopartículas em 

diversos produtos de utilização humana (BARENHOLZ, 2012; SCHILLING et al., 2010; 

WANG; TOOLEY, 2011). 

Considerando que uma dada nanopartícula pode ser produzida por mais de uma 

rota de síntese e que de acordo com a rota escolhida determinadas propriedades podem ser 

moduladas, é difícil generalizar suas características físico-químicas. Este fato sugere que os 

efeitos sobre a saúde humana também não devem ser generalizados. Além disto, as dimensões 

reduzidas e maior superfície de contato das nanopartículas também resultam na possibilidade 

de maior interação com sistemas biológicos (CHAUDHURI; PARIA, 2012; 

KARUNAKARAN et al., 2013; MOORE et al., 2015). 
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Como exemplo, em nanopartículas nas quais a característica é a liberação dos íons 

superficiais no ambiente externo (como nanopartículas de prata e de óxido de zinco) ou no 

meio intracelular (como nanopartículas de cobre), o aumento de átomos na superfície poderia 

desencadear aumento da toxicidade e produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) 

(BRENNAN et al., 2015; CRONHOLM et al., 2013; HANSEN; THUNEMANN, 2015; 

HSIAO; HUANG, 2011; MOORE et al., 2015). ZOOK e colaboradores (2011) demonstraram 

que nanopartículas de ouro em diferentes concentrações e estados de agregação apresentam 

alterações em propriedades ópticas. Segundo Leite et al. (2015), nanopartículas de ouro 

revestidas com polietileno glicol (PEG) não induzem morte celular mas aumentam a 

susceptibilidade à morte celular frente a estímulos agressores. 

O efeito conhecido como aumento da permeabilidade e retenção (EPR) consiste 

no aumento da permeabilidade dos tecidos a moléculas, ocasionado por defeitos estruturais 

relacionados geralmente a tumores. Este efeito pode ser potencializado com o emprego de 

nanopartículas, de modo a induzir carreamento mais eficiente de fármacos nas regiões 

afetadas. (DAWIDCZYK et al., 2014; HSIAO; HUANG, 2011; MOORE et al., 2015; 

NAKAMURA; JUN; MAEDA, 2015; WONG et al., 2015; ZOU et al., 2014). Porém não 

observa-se aumento da permeabilidade cutânea em condições normais para algumas 

nanopartículas como TiO2 e ZnO (SCCS, 2014; SCCS, 2012). 

Vale ressaltar que a maior parte das nanopartículas são caracterizadas em 

condições que muitas vezes não simulam suas características quando utilizadas e tão pouco as 

condições biológicas onde ocorrerá a interação com o organismo vivo ou meio biológico 

(SCHILLING et al., 2010; WANG; TOOLEY, 2011). Sabe-se que em meios aquosos ou 

biológicos as nanopartículas tendem a formar agregados ou aglomerados. Esta complexidade 

aumenta ainda mais com a interação e adsorção de proteínas às nanopartículas em meios e 

fluidos biológicos, levando à formação de corona de proteínas e alteração de cargas nas 

nanopartículas (ARVIZO et al., 2012; KOPAC; BOZGEYIK, 2010). 

Diversas fontes na literatura demonstram aumento das dimensões de 

nanopartículas em meios biológicos aquosos (AKHTAR et al., 2012; CRONHOLM et al., 

2013; GUADAGNINI et al., 2013; KWON et al., 2014). Segundo Kopac e Bozgeyik ( 2010) 

a aglomeração de nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2) devido à cargas de elementos 

adsorvidos depende do meio de cultura utilizado e do pH. Em contrapartida, Hansen e 
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Thunemann (2015), após realizarem a caracterização de nanopartículas de prata (Ag) 

produzidas com estabilizantes e diluídas em meio de cultura de células (DMEM) contendo 

10% de soro fetal bovino, relatam que estas demonstraram menor taxa de agregação (apenas 

5%). 

Agregados são agrupamentos de nanopartículas formados por grandes forças de 

ligação, como as covalentes, tendo redução na área de superfície em relação à área dos seus 

componentes somados. Os aglomerados formam-se por forças menos intensas como as de 

Vander Waals (SCHILLING et al., 2010; WANG; TOOLEY, 2011). Os agregados são muito 

difíceis de serem desfeitos, já os aglomerados podem ser desfeitos deixando apenas os 

agregados que os compõem. Algumas características de nanopartículas podem manter-se 

mesmo nos casos em que agregados/aglomerados ultrapassem 100 nm, porém outras 

características apenas ocorrem quando a dimensão inicial é mantida (CAO, 2004; 

LÖVESTAM et al., 2010; ZOOK et al., 2011). 

Devido à possibilidade de agregação e aglomeração de nanopartículas e da 

consequente alteração nas suas propriedades físico-químicas, é aconselhável ter indícios de 

que as nanopartículas utilizadas nos ensaios in vitro não diferem da caracterização primária ou 

das propriedades esperadas no uso in vivo. É desejável que os testes in vitro simulem com a 

maior fidelidade possível as condições de utilização in vivo. Tendo em vista a possível 

alteração na interação entre nanopartículas e sistemas biológicos, ainda ocorrem discussões 

acerca dos protocolos utilizados para dispersão e se o tamanho das nanopartículas poderia 

aumentar ao longo do ensaio. Entre as estratégias utilizadas para melhorar a dispersão em 

meios biológicos podemos citar processos de dispersão por ultrassom ou agitação e inclusão 

de estabilizantes durante a síntese ou antes de sua utilização. Pelas características 

diferenciadas, diversas fontes na literatura discutem a validade dos ensaios in vitro 

convencionais para teste de substâncias na escala nanométrica (ARVIZO et al., 2012; 

CHAUDHURI; PARIA, 2012; OECD, 2011; ROCA; HAES, 2008; SCENIHR, 2013; 

THEVENOT et al., 2008). 

Um dos desafios na identificação de perigo de nanopartículas é a realização de 

ensaios (em modelos animais ou in vitro) com as devidas adaptações às particularidades das 

amostras nanométricas (LÓPEZ-HERAS; MADRID; CÁMARA, 2014). Pontos críticos para 

os ensaios in vitro são: dispersão e estabilidade da nanopartícula no meio biológico, utilização 
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de métodos de detecção adequados que não sofram interferência das nanopartículas ou cuja 

interferência possa ser prevista e/ou controlada, não causando prejuízos à interpretação dos 

resultados obtidos (GUADAGNINI et al., 2013; REPETTO; DEL PESO; ZURITA, 2008). 

1.1 NANOPARTÍCULAS COMUMENTE UTILIZADAS 

Nanopartículas de TiO2 e óxido de zinco (ZnO) possuem capacidade 

fotoprotetora, portanto são os componentes inorgânicos mais utilizados como filtro UV em 

formulações de protetores solares (HACKENBERG; KLEINSASSER, 2012). Titânio em sua 

forma nanométrica é utilizado em pigmentos industriais e na indústria alimentícia, tendo seu 

uso listado pelo FDA como aditivo em corantes alimentícios (FDA, 2009), e também 

empregado em superfícies auto limpantes, shampoos, desodorantes e pastas de dente 

(GERAETS et al., 2014; ZHENG et al., 2012). Nanopartículas de TiO2 também possuem 

potencial fotocatalítico (SAYES et al., 2006; WANG et al., 2014), ou seja, aceleram reações 

químicas ou seu início após serem expostas à luz (IUPAC, 1997). 

Nanopartículas de Zinco são utilizados como agentes bactericidas em embalagens 

de produtos alimentícios, pigmentos, sensores, fertilizantes e produtos farmacêuticos (LEE et 

al., 2014; YANG et al., 2010). Zinco apresenta 3 diferentes estruturas cristalinas descobertas 

experimentalmente: Wurtzite, Zincblende e rocksalt (KUANG et al., 2015). O início de seu 

estudo como agente bactericida data de 1950 (SHI et al., 2014) mas somente a partir de 1980 

começam a ser depositadas patentes para seu uso em protetores solares (WANG; TOOLEY, 

2011). 

A prata é utilizada há milênios, tendo sido inclusive indicada por Hipócrates como 

alternativa terapêutica para variadas enfermidades. As nanopartículas de Ag têm aplicação em 

corantes, eletrônicos e agentes catalíticos, sendo muito utilizada também como agente 

bactericida (CAPEK, 2004). A principal via de citotoxicidade e capacidade bactericida deste 

nanomaterial se deve a liberação de íons Ag+ que promove danos às membranas biológicas 

(CRONHOLM et al., 2013; MOORE et al., 2015). As propriedades antibacterianas das 

nanopartículas de Ag têm sido responsáveis pela sua aplicação em roupas e dispositivos de 

uso médico (ÓCWIEJA et al., 2014; ZOU et al., 2014). 
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As nanopartículas de cobre além de sua reconhecida ação biocida são utilizadas na 

eletrônica em dispositivos semicondutores, além de melhorarem a performance de 

lubrificantes como aditivos, sensores de gás, baterias e conversores de energia solar (LIU et 

al., 2004; REN et al., 2009). 

1.2 CLASSIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUANTO AO PERIGO 

Tradicionalmente, substâncias químicas antes de serem disponibilizadas 

comercialmente são avaliadas quanto ao seu efeito em modelos animais ou in vitro a fim de 

prever os riscos à saúde humana. A avaliação de risco é feita com base na identificação dos 

potenciais perigos da substância e no cenário de exposição previsto para o produto, incluindo 

exposição de grupos de pessoas com maior sensibilidade e dos envolvidos nas etapas de 

produção e transporte (BERNAUER et al., 2005; SAVOLAINEN et al., 2010). Deste modo, 

se um perigo é grande, mas as probabilidades de ocorrência deste são mínimas, em alguns 

casos pode ser considerado que o produto apresenta um risco reduzido. 

O sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de químicos ou 

GHS (Acrônimo para The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of 

Chemicals), publicado pela primeira vez em 2003, apresenta os critérios para identificação de 

perigo de substâncias químicas (ONU, 2013). O GHS possibilita a harmonização da 

identificação de perigo das substâncias e a confecção de fichas de informação de segurança 

nos países que adotam esse sistema. No entanto, como o sistema não se constitui em 

regulamento, cada governo tem autonomia para redigir sua legislação no tema, podendo 

utilizar o GHS como base. Na comunidade europeia, este sistema é desdobrado na 

regulamentação REACH (EC, 2006) e pela regulamentação de Classificação, Rotulagem e 

Embalagem de Substâncias e Misturas (CLP) (EC, 2008).  

O GHS divide os perigos em físicos, ambientais e à saúde humana, estabelecendo 

os critérios para sua classificação. Os ensaios utilizados para identificar tais perigos são 

disponibilizados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OECD). Esta é uma organização intergovernamental constituída por 34 países da América do 

Norte e do Sul, Europa e Ásia-Pacífico, com objetivo de coordenar e harmonizar suas 

políticas, debater sobre interesses econômicos, sociais e ambientais, e colaborar para fazer 
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frente aos problemas internacionais. Desempenha um papel fundamental na harmonização dos 

métodos para classificação de substâncias químicas (www.oecd.org). 

Os métodos de ensaio da OECD são internacionalmente aceitos, desde que 

realizados por laboratórios com reconhecimento dos princípios de Boas Práticas de 

Laboratório (BPL). Como o Brasil é um país não–membro da OECD, mas signatário do 

acordo de aceitação mútua de dados desde 2011, todos os ensaios que seguem os métodos da 

OECD sob os princípios BPL possuem aceitação mútua entre países da OECD. Atualmente, o 

escopo do acordo foi expandido para produtos veterinários, aditivos para rações animais, 

preservantes de madeira, remediadores, saneantes, medicamentos e cosméticos 

(CONMETRO/MDIC, 2014), além das substâncias químicas e agrotóxicos já previstas 

inicialmente. 

Frente ao aporte cada vez maior de nanomateriais na vida cotidiana, a ausência de 

métodos específicos para avaliar o perigo de materiais em escala nanométrica (ou de 

parâmetros claros de ajuste e adaptação) e regulamentação específica para a maioria das 

aplicações, a Comunidade Europeia vem conduzindo grandes consórcios que tem por objetivo 

avançar na produção de materiais de referência, métodos de caracterização físico-químicos, 

métodos para identificação de perigo (in vivo e in vitro) e, como desdobramentos, propor 

regulamentos específicos para nanopartículas manufaturadas. Cabe ressaltar que o Brasil 

participa, através do Inmetro, do consórcio europeu NanoValid (www.nanovalid.eu), que 

objetiva fornecer nanopartículas de referência e protocolos adequados para avaliação de sua 

toxicidade. O Instituto também coordena no Brasil o NANOREG (http://nanoreg.eu/) e a 

Rede Nacional de Nanotoxicologia (NANOTOX). 

1.3 MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO 

Tradicionalmente, os animais são utilizados para avaliar o potencial tóxico de 

substâncias. Desde a proposta do conceito de 3Rs, do inglês, replacement (substituição), 

reduction (redução) and refinement (refinamento), publicado pela primeira vez em 1959 por 

Russell e Burch no livro The Principles of Humane Experimental Technique, demonstrou-se a 

necessidade de atentar ao bem-estar animal causando-lhes o menor sofrimento possível em 

todas as etapas do ensaio incluindo os momentos pré e pós teste (CAZARIN; CORRÊA; 

ZAMBRONE, 2004). 
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Atualmente existe um forte apelo por parte da sociedade e dos governos para 

adesão aos 3Rs. A Comunidade Europeia tem realizado grandes esforços para garantir que 

cosméticos comercializados não sejam testados em animais. A Diretiva 2003/15/CE 

determinou que na Comunidade Europeia a partir de 2013 não fossem comercializados 

cosméticos testados em animais  

No Brasil, o artigo 32 da Lei 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998 de nossa 

Constituição determina detenção de três meses a um ano e multa por praticar ato de abuso, 

maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou 

exóticos e incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal 

vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. 

A Lei nº 11.794, de 08 de outubro de 2008 (Lei Arouca), regulamentada através 

do Decreto nº 6.899 de 15 de julho de 2009, dispõe sobre a criação e utilização de animais em 

atividades de ensino e pesquisa científica em todo o território nacional e cria o Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (Concea). A este Conselho compete 

monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas que substituam a utilização de 

animais em ensino e pesquisa, dentre outras competências. O conselho é responsável por 

credenciar as instituições que utilizem animais em seus trabalhos, além de criar as normas 

brasileiras de criação e uso de animais de laboratório. Todas as instituições credenciadas pelo 

Concea devem manter uma Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA). 

A portaria 491, de 3 de julho de 2012 institui a Rede nacional de Métodos 

Alternativos (Renama) com o objetivo de desenvolver, validar e disseminar testes alternativos 

ao uso de animais. A Renama conta com três laboratórios centrais, entre eles o Inmetro, e 

laboratórios associados que constituem a infraestrutura da rede. Os testes desenvolvidos na 

Rede devem ser validados através do Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos 

(Bracvam), criado também em 2012. Em São Paulo, a Lei nº 15.316 de 23 de janeiro 2014 

determina que fica proibido neste estado, o uso de animais em etapas de experimento, teste e 

desenvolvimento de produtos cosméticos e de higiene pessoal, perfumes e seus componentes. 

Em âmbito federal, tramitam no senado os projetos de lei 438/2013 e 45/2014 que buscam 

proibir o uso de animais em testes de produtos cosméticos. 
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Recentemente, o Concea estabeleceu através da Resolução Normativa n°. 18 de 

24 de setembro de 2014, os métodos alternativos que devem ser implementados no Brasil até 

2020, separados por desfecho toxicológico. Dentre eles destacamos os ensaios apontados para 

avaliar a toxicidade aguda oral de substâncias: o método OECD TG 420 – Toxicidade Aguda 

Oral – Procedimento de Doses Fixas; o método OECD TG 423 – Toxicidade Aguda Oral – 

Classe Tóxica Aguda; o método OECD TG 425 – Toxicidade Aguda Oral – Procedimento 

“Up and Down” e o método OECD GD 129 – Estimativa da dose inicial para teste de 

toxicidade aguda oral sistêmica. 

Dentre os ensaios supracitados, o único in vitro é o descrito no Guidance 

Document (GD) 129 da OECD da série Testing and Assessment, intitulado “Guidance 

Document On Using Cytotoxicity Tests To Estimate Starting Doses For Acute Oral Systemic 

Toxicity Tests”. Este, além de promover até 50% na redução do uso de animais (OECD, 

2010a) se empregado na estimativa das doses iniciais administradas em testes de toxicidade 

aguda oral in vivo, tem evidências da possibilidade de uso em abordagens por peso de 

evidência (KINSNER-OVASKAINEN et al., 2009; KOPP-SCHNEIDER et al., 2012). 

1.3.1 TOXICIDADE AGUDA ORAL 

Um dos desfechos toxicológicos utilizados na classificação de perigo é a 

toxicidade aguda oral. Testes de toxicidade aguda oral in vivo buscam determinar os efeitos de 

uma ou mais doses dentro de 24 horas através da avaliação da saúde do animal nos 14 dias 

subsequentes (OECD, 2002a). Os Test Guidelines (TGs) 420, 423 e 425 foram desenvolvidos 

como métodos alternativos ao TG 401 (Acute Oral Toxicity test, Lethal Dose) que foi banido 

em 2001 por existirem três alternativos que causam menos sofrimento e morte a animais 

(Tabela 1). Os métodos alternativos supracitados utilizam concentrações pré-definidas da 

substância teste. 

O TG n° 420 (Fixed dose procedure) utiliza uma dose única em uma concentração 

fixa e tem como parâmetro a observação de sintomas de toxicidade após a administração da 

substância teste. O TG 423 (Acute Toxic Class Method), adotado em 1996, possibilitou a 

redução do número de animais utilizados para classificação de toxicidade aguda de químicos 

através de testes em uma das concentrações pré-definidas que aponta, através das mortes 

ocorridas ou não, se o teste deve seguir mais etapas ou deve ser encerrado. Em 1998, foi 
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adotado o TG 425: Up and Down Procedure que utiliza doses pré estabelecidas da substância 

teste e os animais são expostos individualmente a doses abaixo ou acima do LD50 estimado ou 

da concentração de 175 mg/Kg, quando não houver informações prévias (ESAC, 2007; 

OECD, 2002b, 2008). 

Tabela 1: Test Guidelines da OECD para toxicidade aguda oral e sua relevância aos 3rs (adaptado de 

OECD, 2009) 

Test Guideline Título Adoção  Relevância aos 3Rs e atualizações recente 

401 
Acute Oral Toxicity 

(deletado) 1981 
Substituído pelos TGs 420, 423 e 425 em 

2002 

420 Acute Oral Toxicity-FDP 1992 
Menos sofrimento e menor número de 

animais em relação ao TG 401 

423 Acute Oral Toxicity-ATC 1996 
Reduz o número de animais utilizados em 

90% se comparado ao TG 401 

425 Acute Oral Toxicity-UDP 1998 

Número menor de animais que o TG401 

permite uma melhor estimativa do LD50 

que os TGs 420 e 423 

 

O único método in vitro aplicado ao desfecho de toxicidade aguda oral é o ensaio 

de citotoxicidade in vitro por captação de vermelho neutro com Balb 3T3 clone A31. Alguns 

autores já demonstraram a presença de correlação entre citotoxicidade e toxicidade em 

humanos (EAGLE; FOLEY, 1958; EKWALL, 1983). Iniciado em 1989 o programa 

Multicentre Evaluation of In Vitro Cytotoxicity (MEIC), organizado pela Scandinavian 

Society for Cell Toxicology (SSCT) teve a participação de 59 laboratórios que avaliaram 50 

substâncias químicas de referência com métodos próprios de cada laboratório. Como 

resultado observou-se que os métodos in vitro ofereciam melhor previsão da toxicidade em 

humanos que os protocolos em ratos e camundongos (EURL-ECVAM, 2012; GENNARI et 

al., 2004; WALUM, 2014). No mesmo período Halle coletou informações toxicológicas de 

órgãos regulamentadores e indústria, gerando a base de dados conhecida como Registry of 

Citoxicity (RC) que, atualmente, continua a ser alimentada pelo Federal Institute for Risk 

Assessment (BFR) localizado na Alemanha (EURL-ECVAM, 2012; HALLE, 2003). 
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Em 1985 o protocolo base descrito no OECD GD 129, que utiliza células e 

avaliação da captação do corante vermelho neutro, foi publicado por Borefreund e Puerner.  

Tendo como base o IC50 de substâncias com LD50 descrito no RC, foram 

propostas pelo German National Centre for the Documentation and Evaluation of Alternative 

Methods to Animal Experiments (ZEBET) em 1999, duas regressões que buscam prever o LD 

50 de substâncias a partir do IC50: “log LD50 (mmol/kg) = 0.439 log IC50 (mM) + 0.621” e 

log “LD50 (mg/kg) = 0.372 log IC50 (μg/mL) + 2.024”. As informações obtidas por estas 

regressões, conhecidas como modelo de regressão RC, podem ser utilizadas na estimativa das 

doses iniciais para testes in vivo e para rotulagem de substâncias químicas (HALLE, 2003; 

ICCVAM, 2006; SPIELMANN et al., 1999) 

Em workshop organizado pelo Interagency Coordinating Committee on the 

Validation of Alternative Methods (ICCVAM) no ano 2000, recomendou-se que testes de 

citotoxicidade empregando a linhagem celular Balb 3T3 clone A31 e mensuração de 

vermelho neutro captado como parâmetro final seja utilizado para predição das doses iniciais 

empregadas em testes in vivo. Em 2001 foi publicado pelo ICCVAM documento intitulado 

“GuidanceDocument on Using In Vitro Data to Estimate In Vivo Starting Doses for Acute 

Toxicity” como forma de atendimento imediato ao proposto no referido workshop 

(GENSCHOW et al., 2001; ICCVAM, 2006). 

Como fruto de parceria entre o NTP Center for the Evaluation of Alternative 

Toxicological Methods (NICEATM) e o ICCVAM foi realizado estudo de validação do teste 

de citotoxicidade basal in vitro com a linhagem Balb 3T3 clone A31 e queratinócitos 

humanos normais. Foram utilizados 72 compostos químicos listados no RC e o modelo de 

regressão do ZEBET. O primeiro protocolo teve como base o guidance document do 

ICCVAM (2001) e foi atualizado durante a execução do estudo com três laboratórios 

participantes: ECBC, FAL e IIVS. Ao fim da validação ECVAM e ICCVAM concluíram que 

o LD50 gerado pelo modelo de regressão RC a partir do protocolo final gerado pode ser 

utilizado para estimar as doses iniciais dos testes de toxicidade aguda oral seguindo os TGs 

420, 423 e 425.  

Baseando-se nas discussões prévias e o estudo de validação cujo documento de 

revisão foi publicado pelo ICCVAM em 2006 (ICCVAM, 2006) foi publicado em 2010 o 
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Guidance Document 129 da OECD. Este GD visa a redução do número de animais utilizados 

nos testes de toxicidade aguda oral em roedores. O protocolo descrito consiste em um ensaio 

que utiliza a avaliação da Citotoxicidade em Linhagem celular Balb 3T3 clone A31 

(doravante descrita como 3T3) ou em queratinócitos humanos normais, através da medida da 

captação do corante supravital vermelho neutro por espectrofotometria. Este ensaio é indicado 

para estimar as doses iniciais a serem administradas em testes de toxicidade oral aguda in 

vivo. É também recomendado que seu uso para classificação de substâncias químicas com 

LD50 entre 2000 e 5000 mg/Kg por animal independe de testes posteriores desde que a 

substância teste não esteja entre as limitações do protocolo (ECVAM, 2011). O ensaio 

também pode ser utilizado para avaliação de risco em estratégias por peso de evidência 

(KOPP-SCHNEIDER et al., 2012). Com base no IC50 obtido é possível calcular o LD50 

estimado em mg/kg de peso corporal. Quando aplicado ao GHS, o LD50 define a categoria de 

toxicidade à qual pertence a substância testada (Tabela 2). 

Tabela 2: Categorias para toxicidade aguda Oral conforme GHS (adaptado de UNITED NATIONS, 2013, 

5° rev.) 

 

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 

LD50 (mg/kg de peso corporal) 0 5 5 50 50 300 300 2000 2000 5000 

 

Algumas das limitações ao GD 129 da OECD são substâncias químicas que: 

somente causam toxicidade após metabolização; têm toxicidade dependente de alvos não 

presentes nas células empregadas no teste; interfiram com o método de detecção do vermelho 

neutro apresentando o mesmo pico de absorção e cumulativamente permanecendo na placa 

após as lavagens (ECVAM, 2011). 

Para não sofrer a interferência entre substâncias químicas e corantes, devem-se 

buscar métodos não colorimétricos que forneçam resultados igualmente válidos. Uma das 

técnicas que podem ser utilizadas como alternativa é a avaliação celular em tempo Real 

(RTCA) por impedância elétrica. 

A impedância elétrica consiste no parâmetro elétrico que descreve a oposição a 

passagem de uma corrente elétrica. A placa de 96 poços concebida para o analisador de 

células em tempo real (RTCA) (xCelligence, Roche) contém microeletrodos de ouro na 

superfície de contato com as células, que ao aderir ou aumentar sua superfície de adesão 
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provocam alterações iônicas no ambiente local resultando na alteração da impedância elétrica 

(ver figura 1). Através de um algoritmo próprio as leituras de impedância são transformadas no 

cell index (CI), um parâmetro adimensional que relaciona as alterações relativas de 

impedância elétrica às alterações celulares como número e intensidade de adesão (ACEA 

BIOSCIENCES; KUSTERMANN et al., 2013). 

 

Figura 1: Representação esquemática da impedância elétrica (Z) 

gerada por células in vitro, a partir da interação com os 

microeletrodos de ouro, bem como as alterações que impactam na 

impedância elétrica celular. A proliferação e adesão celular 

aumentam a impedância e, consequentemente, o cell index (Adaptado 

de:ACEA BIOSCIENCES, 2013). 

 

Para acompanhar o crescimento do mercado de nanoparticulados e o apelo por 

parte da sociedade e governos para adesão aos 3Rs é necessário o estudo da aplicabilidade de 

métodos in vitro validados para identificação de perigo de nanopartículas de modo a ter 

indícios de sua preditibilidade. 

Considerando a utilização de nanopartículas em produtos de consumo, a falta de 

métodos específicos para avaliar o perigo associado à materiais na dimensão nanométrica e a 

existência de métodos com ampla utilização para identificação de perigo de substâncias 

químicas convencionais, o presente trabalho tem como objetivo estudar a aplicabilidade do 
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OECD Guidance Document no 129 (GD 129) para avaliação do potencial tóxico das 

nanopartículas mais utilizadas: TiO2, ZnO, Ag e CuO. 

 

 



29 

 
 

2 OBJETIVO 
 

Avaliar se o método in vitro para estimar as doses iniciais para os testes de 

toxicidade sistêmica aguda oral in vivo (Guidance Document n° 129 OECD) pode ser 

aplicado à nanopartículas metálicas, identificando possíveis desafios técnicos e alternativas 

aplicáveis. 

 

 

METAS 

 

I. Implementar o ensaio conforme o documento GD 129 OECD utilizando a captação de 

vermelho neutro como parâmetro de viabilidade celular; 

II. Seleção das nanopartículas metálicas; 

III. Avaliar a possível interferência de nanopartículas na quantificação por 

espectrofotometria do corante vermelho neutro; 

IV.  Estimar a LD50 das nanopartículas conforme o ensaio GD129 OECD e comparar com 

a LD50 encontrada in vivo; 

V. Avaliar a utilização da análise celular em tempo real por impedância elétrica (RTCA) 

como parâmetro de viabilidade celular seguindo o GD 129 OECD;  

VI. Estimar a categorização GHS com base nas LD50 das nanopartículas obtidas 

conforme o ensaio GD129 OECD e por impedância elétrica. Comparar os dados entre si e 

com a LD50 encontrada in vivo. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 MANUTENÇÃO DE CÉLULAS 

3.1.1 CULTIVO E EXPANSÃO  

As células da linhagem Balb 3T3 clone A31 (ATCC® CCL-163) provenientes da 

American Type Cell Culture (ATCC), foram cultivadas em DMEM High glucose (Sigma) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB, Gibco ref. 12657-029), denominado aqui 

como meio completo e mantidas sob 5% de CO2 (± 0,5%) à 37°C (±1°C) e 90% de umidade. 

A concentração celular utilizada para a expansão dos cultivos foi de 2 a 3 x 10³ células/cm². 

As garrafas de cultura de poliestireno eram da marca TPP ou Nunc com áreas de cultivo 

variadas (25, 75, 150 e 175 cm²). Após atingirem entre 60-80% de confluência, as células 

foram dissociadas utilizando solução de tripsina 0,125% (Sigma). Após a dissociação, a 

tripsina foi inativada com meio suplementado com SFB e as células recuperadas após 

centrifugação a 1500 RPM por 5 minutos em temperatura ambiente. O sobrenadante com 

tripsina e meio de cultura foi descartado e o pellet com as células ressuspensas para contagem 

e adicionadas na concentração desejada em garrafas e placas de cultivo de 96 poços, ou 

congeladas se necessário. Todas as células foram cultivadas no máximo até a passagem 100 

ou por 18 passagens contínuas. 

3.1.2 CONTAGEM  

O pellet, obtido após dissociação enzimática e centrifugação, foi ressuspenso em 1 

ml de meio completo para cada 106 células previstas. Para determinar a concentração de 

células utilizou-se a solução de azul de Trypan 0,4% (Sigma) em diluição 1:2 (1 parte de 

células em uma parte de azul de Trypan). A solução contendo as células e o corante foi 

inserida (por capilaridade) na câmara de Neubauer e a contagem realizada utilizando os 

quadrantes da câmara. O número de células viáveis por mililitro de suspensão foi calculado 

utilizando a seguinte fórmula: 

  

 



31 

 
 

Onde: 104 é o fator que converte o volume de células contido na câmara de Neubauer para o 

volume de 1 mL. 

3.1.3 CRIOPRESERVAÇÃO 

Após tripsinização e contagem, as células a serem congeladas foram centrifugadas 

a 1500 RPM por 5 min. O sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspenso em 1 mL de 

solução de congelamento (5% de DMSO em SFB) para cada 106 células viáveis. Cada 

criotubo recebeu 1 mL de solução com células e foi imediatamente alocado em freezer -80°C 

em cooler com álcool isopropílico. Após 24 horas as células foram armazenadas no nitrogênio 

líquido a -196°C. Foram congelados 6 criotubos à menor passagem como master bank 

(estoque mestre) para utilização em caso de necessidade. Outros lotes de criotubos para 

realização dos testes foram produzidos em diferentes passagens, identificados com etiqueta 

contendo nome da célula, número de passagem, ID (código identificador) da linhagem, nome 

do responsável pelo congelamento e data do procedimento. 

3.1.4 CONTROLE DA QUALIDADE 

3.1.4.1 TESTES MICROBIOLÓGICOS 

Os lotes de células foram periodicamente testados para identificar presença de 

bactérias, fungos e micoplasma. Os referidos testes foram realizados pelo grupo de 

bioengenharia tecidual (Gbet) do Inmetro conforme metodologia descrita adiante. Apenas 

lotes de trabalho onde não foram detectados, micoplasma e outros contaminantes foram 

utilizados nos ensaios. As células também foram avaliadas quanto à morfologia fibroblastóide 

esperada e utilizadas quando atendidos tais requisitos.  

Para detecção de bactérias e fungos utilizou-se o método de inoculação direta em 

meio de cultura descrito na quinta edição da Farmacopeia Brasileira. O sobrenadante do 

cultivo celular e dos insumos utilizados foi inoculado em meio fluido de Tioglicolato, para 

detecção de bactérias, e em Caldo de Caseína-Soja, para detecção de fungos. Após 14 dias de 

inoculação foi verificado se havia turvação no meio microbiológico ou achados 

microscópicos, como evidência da presença de contaminantes. 

A presença de micoplasmas foi verificada através de teste de bioluminescência 

utilizando o kit de detecção Mycoalert Plus (Lonza). O sobrenadante dos cultivos celulares e 
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insumos testados foram submetidos ao reagente de lise do kit para romper possíveis 

micoplasmas presentes. Enzimas específicas de micoplasmas reagem com o substrato do kit 

gerando bioluminescência que é detectada por luminômetro (LucettaTM Lonza). A razão entre a 

leitura da reação da amostra teste e do controle do kit indica a presença ou ausência de 

micoplasma. Valores menores que 1,0 indicam que não foram detectados micoplasmas, 

valores superiores a 1,2 indicam que há micoplasmas na amostra e a razão entre 1 e 1,2 é 

considerado bordeline, ou seja, o teste não foi conclusivo e deve ser repetido. 

3.1.4.2 AVALIAÇÃO DO TEMPO DE DUPLICAÇÃO ATRAVÉS DE 

ANALIZADOR DE CÉLULAS EM TEMPO REAL POR IMPEDÂNCIA 

ELÈTRICA 

LIMITE DE DETECÇÃO DO SISTEMA XCELLIGENCE 

Para a determinação do limite de detecção1 do sistema, plaqueamos células da 

linhagem Balb 3T3 clone A31 em concentrações distintas em cada coluna da placa de 96 

poços. Iniciamos o plaqueamento com 5x104 células realizando a cada coluna uma diluição de 

1:2 até chegar na concentração final de 98 células. Para cada quantidade de células aplicada, 

foi calculada a porcentagem que correspondia em relação à concentração máxima de 5x104 

células (100%). Desta maneira o teste cobriu as faixas entre 100% e 0,20%. A avaliação foi 

realizada por 69 horas. 

Consideramos como limite de detecção a faixa de concentração de células onde o 

sinal pode ser distinguido do branco ou do ruído (INMETRO, 2011). 

AVALIAÇÃO DO TEMPO DE DUPLICAÇÃO 

As células foram plaqueadas em placas de 96 poços contendo microeletrodos de 

ouro na concentração de 3x103 células/poço, as placas foram inseridas no RTCA. A 

impedância gerada pelas células é proporcional a área ocupada, sendo possível inferir o 

número total de células presentes. Foi considerada a média dos tempos de duplicação das 

células utilizadas nos controles do veículo de 6 ensaios independentes. O tempo de 

dobramento da população foi avaliado durante 3 dias (72horas). Nas primeiras 12 horas de 

monitoramento foram realizados registros a cada 15 min de modo a controlar a adesão e 

                                                           
1 Conforme o DOQ-CGCRE-008 (INMETRO, 2011) corresponde ao menor valor de 

concentração do analito ou da propriedade que pode ser detectado pelo método. 
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eventual proliferação celular inicial. Nas 12 horas seguintes os registros de cada poço foram 

realizados a cada hora. Após 24 horas (±2): as primeiras 12 horas foram configuradas para 

determinação da impedância elétrica celular a cada 15 min, e no tempo restante os registros 

foram realizados a cada hora. O tempo médio de duplicação corresponde à média dos 

resultados calculados no software RTCA SP do equipamento. 

3.2 SELEÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS UTILIZADAS 

A escolha das nanopartículas utilizadas neste trabalho foi realizada com base em 

sua utilização ou importância científica e se apoiou na presença de caracterização físico-

química e de dados de regulamentadores . 

A nanopartícula de TiO2 foi obtida comercialmente (SIGMA Aldrich, catálogo 

718467) e as nanopartículas ZnO, Ag com estabilizante polivinilpirrolidona (PVP) e CuO 

foram provenientes do consórcio europeu NanoValid. A Tabela 3 apresenta parte da 

caracterização primária realizada pelos fornecedores.  

Tabela 3: Caracterização primária das nanopartículas utilizadas. 

Nanopartícula Fabricante Tamanho (MET) Área (BET) Forma 

TiO2 Sigma 21 nm 35-65 m²/g ---- 

ZnO Nanogate 13 ±1,7nm  57,55 ± 5,16 m²/g 
Não esférico, muito 

facetado 

Ag (PVP) Colorobia 20,4 nm 909 ± 42 m²/g 
Muito facetado, 

forma polidispersa 

CuO Intrinsiq materials (UK) 24,5 ± 2,28 nm 22,81 ± 3,72 m²/g 
Não esférico, muito 

facetado 

3.3 SOLUÇÃO ESTOQUE DE NANOPARTÍCULAS 

As soluções estoque de TiO2 e ZnO2 foram preparadas através de diluição em 

água ultrapura na concentração de 100 mg/mL. O estoque de CuO foi preparado por diluição 

em água ultrapura na concentração de 50 mg/mL e a solução estoque de Ag foi fornecida já 

diluída em água, com estabilizante PVP, na concentração de 4% (p/p). 

 

3.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO (MET) 

As nanopartículas foram diluídas em DMEM High glicose suplementado com 5% 

de SFB, em concentração próxima ao IC50 encontrado nos ensaios de citotoxicidade IC50 

finder. As amostras foram dispostas em grades de níquel revestidas com formwar e secas em 
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temperatura ambiente na sala de cultura de células. As amostras foram observadas em 

Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET) (Tecnai G2 Spirit Biotwin 12, FEI) a 120 KV, 

onde as micrografias obtidas foram analisadas utilizando o software TIA através da seleção de 

imagens dentre os campos randômicos. 

3.5 TESTE DE CITOTOXICIDADE 

3.5.1 VIABILIDADE CELULAR POR CAPTAÇÃO DE VERMELHO 

NEUTRO 

A viabilidade celular foi avaliada utilizando o corante catiônico vermelho neutro 

que fica compartimentalizado em lisossomos de células viáveis (OECD, 2010a). As células 

foram expostas por 3 horas a 250 µL por poço de solução de vermelho neutro (Sigma, cat. 

N4638-1G) (25 µg/ml). Após este período, o excesso de vermelho neutro foi descartado e as 

células lavadas com 250 µL de DPBS. O corante captado pelas células foi solubilizado 

através da adição de 100 µL de solução reveladora recém preparada (50% de Etanol, 49% 

água e 1% de ácido acético) por poço. A placa foi agitada com proteção da incidência de luz 

por 45 min em agitador orbital (Uniscience) e mantida em repouso por 5 min para evitar a 

permanência de bolhas. Procedeu-se a mensuração da absorbância da amostra em 

espectrofotômetro (Biotek-Synergy™ H4) no comprimento de onda de 540 nm. Para cada 

concentração de substância teste foram preparados brancos do reagente em duplicata. 

3.5.2 DETERMINAÇÃO DA VIABILIDADE CELULAR ATRAVÉS DA 

ANÁLISE DA IMPEDÂNCIA ELÉTRICA 

Avaliamos também a viabilidade celular através do monitoramento da impedância 

elétrica. Nas primeiras 12 horas de monitoramento foram realizados registros a cada 15 min 

de modo a determinar a cinética de adesão e proliferação celular iniciais. Nas 12 horas 

seguintes os registros de cada poço foram realizados a cada hora. Após as 24 horas iniciais 

(±2) e incubação com a substância teste: as primeiras 12 horas de ensaio foram configuradas 

para leitura da impedância a cada 15 min e no tempo restante os registros foram realizados a 

cada hora. Foram preparados brancos de reagente em quadruplicata para cada concentração 

testada. Os cell index determinados para cada poço foram tratados para fins de cálculo do 

mesmo modo que os dados de densidade óptica adquiridos no espectrofotômetro. 

3.5.3 ENSAIO DE CITOTOXICIDADE CONFORME GUIDANCE 

DOCUMENT N° 129 OECD 
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Em cabine de segurança biológica as células, após tripsinização e contagem foram 

ressuspensas em meio completo e semeadas em placa de 96 poços na concentração de 3x10³ 

células por poço. Em seguida, as placas permaneceram 15 min em temperatura ambiente antes 

de serem inseridas na estufa de CO2 por 24 horas. Depois da incubação as células foram 

submetidas a inspeção visual, uma placa foi exposta a 8 concentrações da solução de 

nanopartículas diluídas em DMEM HIGH Glicose suplementado com 5% de Soro Fetal 

Bovino (denominado aqui como meio de ensaio) utilizando fator de diluição de 10x (1:10, 

range finder). As células de uma segunda placa receberam 8 concentrações distintas de SDS, 

o reagente controle positivo, utilizando fator de diluição 1,47. Todas as diluições contendo 

nanopartículas foram vortexadas entre 1 e 2 min, conforme etapas de solubilização previstas 

no GD 129. O desenho experimental seguiu também o disposto no Guidance Document, já o 

desenho experimental adaptado para as placas do xCelligence pode ser visto na figura 2. Com 

base no resultado obtido no teste range finder, foi determinada a faixa de concentração (e 

fator de diluição) para o ensaio denominado IC50 finder. Este ensaio, realizado em duplicata, 

também é acompanhado por uma placa do controle positivo SDS. Após 48 h (±0,5), a 

viabilidade celular foi avaliada através da captação de vermelho neutro ou impedância 

elétrica. Todos os ensaios foram realizados com número mínimo de 2 repetições, conforme 

recomendado pelo OECD GD 129. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A CV C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 CV C1Br C2Br

B CV C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 CV C1Br C2Br

C CV C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 CV C1Br C2Br

D CV C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 CV C1Br C2Br

E CV C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 CV C3Br C3Br

F CV C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 CV C3Br C3Br

G C4Br C4Br C4Br C4Br C5Br C5Br C5Br C5Br C6Br C6Br C6Br C6Br

H C7Br C7Br C7Br C7Br C8Br C8Br C8Br C8Br CVBr CVBr CVBr CVBr

Figura 2: Desenho da placa do ensaio de citotoxicidade por análise da impedância celular em tempo real. 

CVBr, branco do controle do veículo; CV, controle do veículo; CnBr, branco da concentração n; Cn, 

concentração n da substância teste 
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3.5.3.1 DILUIÇÃO DECIMAL GEOMÉTRICA 

O uso da diluição geométrica decimal é recomendado em ensaios de 

citotoxicidade, pois permite posterior linearização dos dados, que geralmente têm tendência 

sigmoidal sem gerar distribuição desigual dos dados. Este esquema divide um log de 

concentração em espaços equidistantes de diluições. O sistema de fator de diluição geométrica 

decimal foi descrito pela primeira vez em 1959 por Hackenberg and Bartling para estudos 

toxicológicos por permitir comparabilidade entre estudos e junção de resultados de ensaios 

realizados separadamente (ICCVAM, 2001). A tabela 4 apresenta exemplos de uso de 

diluição geométrica decimal para a divisão das concentrações testadas nos ensaios de 

citotoxicidade. 

Tabela 4: Exemplo de fatores de diluição aplicáveis aos ensaios de citotoxicidade (adaptado de OECD, 

2010) 

Número de diluições iguais (Fator de 

diluição) 

Unidades de concentração (µg/mL) 

2 (3.16) 10, 31.6, 100 

3 (2.15)  

 

10, 21.5, 46.4, 100  

4 (1.78)  

 

10, 17.8, 31.7, 56.4, 100  

6 (1,47) 100; 68,1; 46,4; 31,6; 21.5; 14,7; 10 

12 (1.21)  10, 12.1, 14.7, 17.8, 21.5, 26.1, 31.6, 38.3, 

46.4, 56.2, 68.1, 82.5, 100  

 

3.5.4 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

Para que um ensaio de citotoxicidade e os cálculos realizados sejam aceitos, 

devem ser atendidos os critérios de aceitação definidos pelo GD129 da OECD. O IC50 

esperado para o controle positivo SDS é 41,5 ± 4,8 (σ) μg/mL. A média corrigida de CV1 e a 

média corrigida de CV2 não diferirem mais de 15% da média corrigida de todos os CVs. 

Encontrar pelo menos um valor de citotoxicidade > 0% e ≤ 50% e um valor > 50% e < 100%. 

O Controle Positivo deve apresentar um R² ≥ 0,85 calculado pela função Hill. 
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3.6 INTERFERÊNCIA DE NANOPARTÍCULAS NA METODOLOGIA DE 

AVALIAÇÃO DE CAPTAÇÃO CELULAR DE VERMELHO NEUTRO 

Os ensaios para verificação de eventuais interferências de nanopartículas na 

metodologia de avaliação de captação celular de vermelho neutro foram executados 

simulando um ensaio baseado no OECD GD 129 em um cenário onde todas as nanopartículas 

são mantidas nos poços. Em cabine de segurança biológica 3x10³ células por poço diluídas 

em meio completo foram semeadas em placas de 96 poços. Para evitar o efeito de borda, 

todas as placas ficaram pelo menos 15 min em temperatura ambiente antes de serem inseridas 

na estufa de CO2. Após 24h (±2) realizamos troca de meio, alterando para o meio de ensaio, 

sem adição de nenhuma substância teste. Após 48 h (±0,5), todos os poços foram lavados com 

250 µL de DPBS, sendo em seguida adicionados 250 µL de vermelho neutro a 25µg/mL com 

subsequente incubação por 3h. Depois da incubação, o excesso de vermelho neutro foi 

descartado, os poços lavados novamente com DPBS, e o corante captado pelas células foi 

solubilizado através da adição de 100 µL por poço de solução reveladora recém preparada. A 

placa foi agitada por 45 min com proteção à luminosidade. Foram adicionadas 8 

concentrações da nanopartícula testada, diluída pelo fator 1,47. Os dois poços restantes em 

cada coluna de substância teste foram utilizados como branco do reagente. Às colunas 2 e 11 

onde foram adicionadas apenas o meio de ensaio, sendo utilizadas como controle do veículo. 

A absorbância das amostras foi detectada em espectrofotômetro (Biotek-synergy H4) no 

comprimento de onda de 540 nm. Os dados de densidade óptica foram convertidos em 

densidade óptica relativa considerando o branco do controle do veículo 100%. Os dados do 

ensaio de interferência foram comparados aos do ensaio de citotoxicidade, que também foram 

convertidos em densidade óptica relativa. 

3.7 CÁLCULOS 

 

Utilizando o Excel, as densidades ópticas, ou cell index, foram corrigidas através 

da subtração dos brancos relacionados a cada concentração da substância teste. Calculamos a 

viabilidade relativa das células submetidas a diferentes concentrações da substância teste 

considerando a densidade óptica, ou cell index, do controle do veículo como 100% de 

viabilidade. Os valores referentes a viabilidade celular relativa e as respectivas concentrações 
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foram inseridas no software sigmaplot. O IC50 foi previsto através da função Hill de quatro 

parâmetros conforme a seguinte fórmula: 

IC50 = min + (max-min)/(1 + (x/EC50)^(-Hillslope)). 

Onde:  

Min = viabilidade mínima 

Máx = viabilidade máxima 

EC50 = resposta intermediária entre máxima e mínima 

Hillslope = descreve a inclinação da curva 

Para prever o LD 50 utilizou-se a regressão: 

log LD50 (mg/kg) = 0.372 log IC50 (μg/mL) + 2.024 
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4 RESULTADOS 
 

4.1 CÉLULAS 

As células da linhagem Balb 3T3 clone A31, adquiridas do ATCC, apresentaram 

tempo de duplicação celular de 18,6 h (± 2,7) mensurado através do acompanhamento em 

tempo real da impedância elétrica, compatível com o tempo relatado pelos laboratórios do 

estudo de validação de aproximadamente 18 horas (ICCVAM, 2006). A Figura 3 refere-se ao 

gráfico gerado pelo software RTCA SP demonstrando a proliferação representativa da 

linhagem durante 72 horas, para concentração de semeadura de 3x10³ células por poço. Nas 

concentrações ≤ 195 células por poço o cell index apresentado é inferior ao cell index do 

branco, sendo, portanto, o limite de detecção encontrado na primeira medida realizada (Figura 

4). Porém, em todas as concentrações celulares plaqueadas o equipamento foi capaz de 

demonstrar a proliferação e, consequentemente, diferenciar do branco durante o ensaio. 

 

 

Figura 3: Gráfico representativo da evolução da proliferação celular, demonstrada pelo aumento do 

cell index, durante 72h. 
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Todas as culturas utilizadas estavam abaixo da passagem 100 e livres dos 

contaminantes detectáveis pelos testes utilizados. As Figura 5 A e B referem-se a morfologia 

celular esperada segundo a ATCC, e a figura 5C refere-se a fotomicrografia obtida de nossos 

ensaios mostrando que as células apresentaram a morfologia fibroblastóide esperada. 

 

Figura 5: Micrografias retratando morfologia da linhagem Balb 3T3 clone A31. 

A, B) Adaptação de registro do ATCC apresentando, respectivamente, as morfologias em baixa e alta 

confluência. C) micrografia obtida por microscopia óptica, utilizando contraste de fase, representativa da 

morfologia das células utilizadas no presente trabalho. 

Figura 4: Gráfico representativo do limite de detecção do equipamento xCelligence para as condições 

experimentais ensaiadas. 

195 células é a concentração celular testada onde o sinal (cell Index) se confunde com o branco, condição 

onde não há células. 
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4.2 IMPLEMENTAÇÃO DO ENSAIO DE CITOTOXICIDADE CONFORME O 

GUIDANCE DOCUMENT NO. 129 DA OECD. 

Foram realizados 12 ensaios de citotoxicidade utilizando a substância SDS como 

químico de referência. Conforme os critérios definidos pelo guia, o SDS deve apresentar um 

valor de IC50 de 41 + 4,8g/ml, sendo aceita dispersão dos valores de até 2,5 vezes o desvio 

padrão apresentado no estudo de validação. Dentre os 12 ensaios, 11 apresentaram valores de 

IC50 que atenderam aos critérios do guia. A média histórica do IC50 do SDS consolidada no 

presente trabalho foi de 38,9 µg/mL +5 µg/mL. Desta maneira, o IC50 do controle positivo do 

ensaio foi corretamente identificado no laboratório. Os dados dos resultados que compuseram 

a série histórica do SDS podem ser observados na Figura 6. 

Figura 6: Carta controle da série histórica do SDS. A série histórica é 

composta pelos resultados obtidos no laboratório. Limites seguem o 

apresentado no OECD-GD-129: média de 41,5 µg/mL; desvio padrão 

de 4,8 µg/mL e 2,5 desvios padrão com valor de 12 µg/mL .  

Legenda:  média;  1 desvio padrão;  2,5 desvios 

padrão. 
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4.3 SELEÇÃO DE DADOS IN VIVO SOBRE AS NANOPARTÍCULAS 

UTILIZADAS  

Com a finalidade de obtenção de dados de ensaios de toxicidade aguda oral in vivo, 

consultamos relatórios de regulamentadores e artigos. Os dados de regulamentadores foram obtidos de 

relatórios oriundos da OECD e ECHA. Como podemos observar na Tabela 5 obtivemos os LD 50 

provenientes de ensaios in vivo das nanopartículas de TiO2, ZnO e Ag, obtivemos também dados de 

CuO e ZnO em sua forma não nanométrica. 

 

Tabela 5: Dados in vivo provenientes de regulamentadores e relacionados a toxicidade aguda oral 

sistêmica de nanopartículas de interesse 

Substância 

teste 

Forma Documento 

Base 

LD50 Modelo Fonte Referência 

TiO2 Nano OECD 420 > 11000  

mg/kg bw 

Rato  ECHA Relatório de 

estudo, 1994 

ZnO Nano  16 CFR 

1500.3 

> 5000  

mg/kg bw 

Rato 

(Wistar) 

ECHA Relatório de 

estudo, 1996 

ZnO Não 

nano 

OECD 401 > 15000  

mg/kg bw 

Rato 

(Wistar) 

ECHA Publicação, 

1972 

Ag envolta 

em citrato 

Nano OECD 423 >2000  

mg/kg bw 

Rato 

(Sprague-

Dawley) 

(OECD) 

env/jm/ 

mono(2015) 

16/part7 

Relatório de 

estudo, 2010 

Cloreto de 

Ag 

Não 

nano 

OECD 401 >5110  

mg/kg bw 

Rato 

(BOR: 

WISW 

[SPFCpb]) 

ECHA Relatório de 

estudo, 1989 

CuO Não 

nano 

OECD 423 >2500 

mg/kg b.w 

Rato 

(Sprague-

Dawley) 

ECHA Relatório de 

estudo, 2002 

 

4.4 INTERFERÊNCIA DE NANOPARTÍCULAS NOS ENSAIOS REALIZADOS 

CONFORME O GD 129 DA OECD 

A primeira pergunta antes da realização dos ensaios de citotoxicidade foi se uma 

possível interferência das nanopartículas no método de detecção alteraria a estimativa do IC50 
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das substâncias teste. Ao analisar os brancos do reagente nos ensaios de citotoxicidade 

realizados com as nanopartículas, as alterações foram inferiores a 18% em relação ao branco 

do controle do veículo (Figura 7). A interferência máxima se deu nos brancos dos ensaios 

com nanopartículas de Ag. Nos ensaios que testaram a presença de interferência em condições 

extremas de captação ou adsorção, as nanopartículas não foram retiradas por lavagem. Nestes 

ensaios, a comparação das densidades ópticas entre o branco do reagente e o branco do 

controle do veículo revelaram interferência inferior a 17% para ZnO e Ag. As nanopartículas 

de TiO2 apresentaram interferência máxima de 408% na densidade óptica do branco do 

reagente, CuO apresentou 56% de interferência na sua maior concentração. Podemos notar 

que após a lavagem todos os brancos de nanopartículas em todas as concentrações 

apresentaram a densidade óptica compatível com a esperada (0,05) pelos dados do estudo de 

validação apresentados no GD-129 da OECD. 
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Figura 7: Interferência entre Nanopartículas e vermelho neutro, demonstrando os dados dos 

brancos dos ensaios de citotoxicidade ( ) e dos brancos dos testes de interferência ( ) 

em todas as concentrações testadas: CV (controle do veículo) e de C1 a C8. Apenas TiO2 e CuO 

(C,D) apresentam D.O relativa superior à 30% do controle. As demais nanopartículas 

apresentaram alteração inferior a 17%. 
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4.5 ESTIMATIVA DO IC50 TiO2 

Durante o ensaio range finder realizado não foi encontrado IC50 entre a 

concentração máxima de 100 µg/mL e a mínima de 10-5 µg/mL (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o primeiro ensaio range finder, foi realizado o IC50 finder utilizando como 

concentração inicial 250 µg/mL, neste também não foi encontrado IC50 para as nanopartículas 

de TiO2 conforme evidenciado na Figura 9. Em concentrações superiores a 250 µg/mL 

constatamos visualmente alterações colorimétricas no meio de ensaio utilizado para diluir as 

nanopartículas e depósitos nos poços da placa de cultivo. Não consideramos realizar testes de 

citotoxicidade acima de 250 µg/mL porque a amostra não apresenta solubilidade satisfatória 

acima deste limite. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Avaliação de citotoxicidade, por captação de vermelho neutro, de nanopartículas de TiO2. 

 Range finder demonstrando ausência de IC50. 
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Figura 9: Avaliação de citotoxicidade, por captação de vermelho neutro, de nanopartículas de TiO2. 

IC50 finder realizado até de 250 µg/mL, concentração na qual também não foi localizado IC50. 
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A Figura 10 refere-se a micrografia representativa das nanopartículas TiO2 em 

concentração de 250 µg/mL em meio de cultivo demonstrando indícios de aglomeração. 

 

Figura 10: Micrografia em Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET) de nanopartículas 

de Dióxido de Titânio (TiO2) no meio de cultivo utilizado nos testes de citotoxicidade. 

 



46 

 
 

4.6 ESTIMATIVA DO IC50 ZnO 

No ensaio range finder encontramos a faixa com viabilidade entre 0 e 100% nas 

concentrações de 1 a 100 µg/mL, com IC50 estimado de 10 µg/mL após aplicar a função Hill 

(Figura 11). 

 

À luz do resultado inicial, o IC50 finder foi realizado com concentrações entre 25 e 

1,69 µg/mL, encontrado IC50 de 11,5 µg/mL conforme retratado na Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Avaliação de citotoxicidade, por captação de 

vermelho neutro de nanopartículas de óxido de zinco. 

Range finder demonstrando a faixa citotóxica entre 1 e 

100 µg/mL. 

 

 

Figura 12: Avaliação de citotoxicidade, por captação de vermelho neutro, de nanopartículas de 

óxido de zinco. 

IC50 finder apontando IC50  médio de 11,5 µg/mL. 
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A micrografia representada na Figura 13 apresenta as características visuais 

encontradas para as nanopartículas de zinco dispersas no meio de ensaio em concentração 

próxima ao IC50. 

Figura 13: Micrografia, em Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET), de nanopartículas de Óxido 

de Zinco (ZnO) no meio de cultivo utilizado nos testes de citotoxicidade. 
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4.7 ESTIMATIVA DO IC50 Ag 

O ensaio range finder identificou o maior intervalo de concentrações citotóxicas 

entre 1 e 10 µg/mL (Figura 14). 

 

A primeira replicata do ensaio IC50 finder utilizou como concentração inicial 24 

µg/mL, contando com 6 das 8 concentrações testadas dentro da faixa citotóxica estimada. 

Duas concentrações apresentaram valores de viabilidade superior a 0%, porém todos os 

critérios de aceitação do teste foram satisfeitos. Entendendo que o resultado do range finder, 

por suas características, se constitui apenas de previsão inicial e considerando o resultado do 

primeiro ensaio IC50 finder, utilizamos na segunda replicata como concentração inicial 3 

µg/mL. O IC50 médio das duas repetições foi 2,21± 0,06 µg/mL, como demonstrado na Figura 

15. 
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Figura 15: Avaliação de citotoxicidade, por captação de vermelho neutro, de nanopartículas de Prata 

(Ag). 

IC50 finder onde encontramos IC50 de 2,21 µg/mL. 
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Figura 14: Avaliação de citotoxicidade, por captação de 

vermelho neutro, de nanopartículas de Prata (Ag). 

Range finder demonstrando a faixa citotóxica entre 1 e 10 

µg/mL. 
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Na Figura 16 podemos observar a aparência registrada para as nanopartículas de 

Ag com estabilizante PVP utilizadas neste trabalho. 

Figura 16: Micrografia, em Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET), de nanopartículas de 

Prata (Ag) no meio de cultivo utilizado nos testes de citotoxicidade. 
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4.8 ESTIMATIVA DO IC50 CuO 

A região citotóxica localizada através do ensaio range finder está entre as 

concentrações 1 e 10 µg/mL (Figura 17). 

 

O ensaio IC50 finder demonstrou IC50 médio de 2,05± 0,21 µg/mL para as duas 

repetições do CuO testado conforme orientações do GD-129 (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Avaliação de citotoxicidade, por captação de vermelho 

neutro, de nanopartículas de Óxido de Cobre (CuO). 

Range finder demonstrando a faixa para teste entre 1 e 10 µg/mL. 
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Figura 18: Avaliação de citotoxicidade, por captação de vermelho neutro, de nanopartículas de 

Óxido de Cobre (CuO). 

IC50 finder onde IC50  determinado foi 2,05 µg/mL. 
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Na figura 19 observa-se micrografia das nanopartículas de CuO demonstrando 

aspecto representativo das nanopartículas observadas. 

Figura 19: Micrografia, em Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET), de nanopartículas de 

Oxido de Cobre (CuO) no meio de cultivo utilizado nos testes de citotoxicidade. 
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4.8.1 ESTIMATIVA DO IC50 DE NANOPARTÍCULAS UTILIZANDO 

IMPEDÂNCIA ELÉTRICA 

Um dos objetivos específicos do trabalho foi avaliar a utilização do parâmetro de 

impedância elétrica como medida indireta de viabilidade celular. Apesar de não termos 

encontrado interferência com o vermelho neutro que fosse prejudicial aos resultados das 

nanopartículas estudadas, mantivemos a proposta de avaliar esta técnica como substituta em 

possíveis casos de interferência que possam ocorrer com outras nanopartículas ou mesmo 

químicos convencionais. Além disto, o ensaio determina que para avaliação da citotoxicidade 

de uma substância teste é necessário realizar dois ensaios para determinação do IC50. Sendo 

assim, após o estabelecimento da série histórica do SDS utilizando a captação de vermelho 

neutro como parâmetro de viabilidade, realizamos o ensaio de citotoxicidade utilizando a 

impedância celular como parâmetro de viabilidade a fim de avaliar se a técnica oferece 

resultados similares com o controle positivo SDS. Os dois ensaios seguiram protocolo 

baseado no OECD-GD-129. Encontramos IC50 de 40,40 µg/mL(Figura 20), valor compatível 

com o descrito no GD 129, que relata IC50 de 41,5 µg/mL. 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Avaliação de citotoxicidade, por impedância elétrica, de SDS. 

O IC50 encontrado de 40.4 µg/mL encontra-se em consonância com os dados apresentados no OECD-

GD-129 

 

Após os resultados compatíveis com o esperado para o SDS escolhemos avaliar 

através desta técnica as nanopartículas de ZnO e CuO por sua utilização na conservação de 

alimentos e ampla comercialização inclusive em biocidas, respectivamente. Também foram 

escolhidos por representarem controles negativo e positivo de interferência de acordo com os 

nossos dados. 
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No ensaio IC50 finder utilizando impedância elétrica encontramos IC50 de 4,47 

µg/mL para as nanopartículas de ZnO, conforme demonstra a figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Avaliação de citotoxicidade, por impedância elétrica, de nanopartículas de óxido de 

Zinco (ZnO).  

IC50 finder, que apresentou IC50 de 4,47 µg/mL. 

 

As nanopartículas de CuO apresentaram IC50 de 3,48 µg/mL (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Avaliação de citotoxicidade, por impedância elétrica, de nanopartículas de óxido 

de Cobre (CuO).  

Ensaio IC50 finder demonstrou IC50 de 3,08 µg/mL. 
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4.9 CATEGORIZAÇÃO GHS  

Aplicando-se a regressão obtivemos o LD50 estimado e classificamos seguindo a 

tabela de categorias GHS para toxicidade aguda oral (Tabela 2), para fins de comparação. 

Conforme demonstrado nas tabelas 6 e 7, não houve diferença nas classificações GHS para 

toxicidade aguda oral sistêmica alcançada pelos testes de citotoxicidade por captação de 

vermelho neutro e por análise celular em tempo real (RTCA-xCelligence). 

 

Tabela 6: LD50 e Categoria GHS estimados para ensaios seguindo OECD 129 

Nanopartícula IC50 (µg/mL) LD50 (mg/kg) 
Categoria GHS 

Dados próprios 

Categoria GHS 

regulamentador 

TiO2 > 250 >824,20 ≥4 Não classificável 

ZnO 11,5 253,4 ≥3 Não classificável 

Ag (PVP) 2,21 141,94 ≥3 5 

CuO 2,05 138,03 ≥3 Não classificável 

 

Tabela 7: LD50 e Categoria GHS estimados para ensaios utilizando xCelligence 

Nanopartícula IC50 (µg/mL) LD50 (mg/kg) Categoria GHS 

SDS 40,40 418,38 4 

ZnO 4,47 

184,47 3 

CuO 3,48 

168,06 3 
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5 DISCUSSÃO 
 

A utilização de nanopartículas é crescente em várias áreas e ainda são 

desconhecidos alguns dos seus potenciais efeitos tóxicos. Também há dúvidas quanto a 

aplicabilidade dos métodos de identificação de perigo convencionais para estudo de partículas 

nanométricas. A OECD através de vários consórcios e entidades tem feito grandes esforços na 

resolução das dúvidas sobre a identificação de perigo de nanopartículas, buscando, sempre 

que possível, o atendimento aos 3Rs. Entre as amostras estudadas em nosso trabalho 3 

constam na lista dos 12 materiais inicialmente prioritários para a OECD.  

As nanopartículas de CuO apesar de não constarem na lista inicial de materiais 

prioritários para a OECD são amplamente utilizadas por suas características biocidas e de 

condução e foram estudadas também pelo projeto nanovalid. Apesar disso são escassos na 

literatura os dados in vivo para toxicidade aguda oral e não encontramos nenhum dado in vitro 

de citotoxicidade com impedância elétrica para CuO na escala nanométrica. 

Em 2010, a OECD publicou a primeira revisão do documento intitulado 

“guidance manual for the testing of manufactured nanomaterials: oecd’s sponsorship 

programme; first revision”. Neste documento são previstos ensaios in vivo de toxicidade 

aguda oral, e recomendado que se considere a utilização de ensaios in vitro. Em contrapartida, 

o mesmo documento lista diversas interferências possíveis de nanopartículas e métodos 

colorimétricos, incluindo captação de vermelho neutro por células Balb 3T3, e cita outros 

ensaios onde são desconhecidos os efeitos das nanopartículas (OECD, 2010b). 

Em 2011, como resultado dos primeiros 5 anos de esforços em nanossegurança, a 

OECD reforça seu posicionamento de que muitos GDs e TGs podem ser utilizados para 

nanopartículas, porém alguns devem ser adaptados para garantir sua aplicabilidade à 

nanopartículas. Neste relatório também ocorre a indicação de que os GDs, TGs e publicações 

afins passem a ser vistos como documentos vivos que devem ser editados conforme surjam 

estudos mais recentes (OECD, 2011). 

Estas discussões justificam a escolha do tema deste trabalho. O presente estudo 

avaliou a capacidade da metodologia proposta no GD 129 da OECD, validada para 
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substâncias químicas convencionais, em prever a toxicidade aguda oral de nanopartículas 

metálicas. Para atingir nossos objetivos, escolhemos nanopartículas com caracterização físico 

química adequada, investigamos a presença de interferência colorimétrica e comparamos os 

dados de citotoxicidade obtidos com os dados in vivo de órgãos regulamentadores. 

As células utilizadas no trabalho apresentaram tempo de duplicação da população 

compatível com o descrito no estudo de validação realizado pelo NICEATM-ECVAM 

(ICCVAM, 2006; OECD, 2010a). Células que apresentam tempo de duplicação curto são 

preferíveis para teste de substâncias bioativas, onde o efeito citotóxico ocorre durante a 

proliferação celular (ICCVAM, 2001). As células utilizadas neste trabalho apresentaram  

tempo de duplicação e análise morfológica compatíveis com o esperado. Além disso os 

resultados dos ensaios de citotoxicidade atenderam aos critérios de aceitação do Guidance 

document 129 da OECD sugerindo que as células empregadas estão em condições adequadas 

aos testes de citotoxicidade, mantendo as mesmas características das que foram utilizadas 

durante o estudo de validação. 

Sabe-se que é imprescindível conhecer as propriedades físico-químicas das 

nanopartículas para melhor compreender se podem interferir no resultado final da análise da 

citotoxicidade aguda basal e consequentemente na previsão dos IC50, LD50 e sua classificação 

no GHS ou outro sistema de identificação de perigos. A escolha das nanopartículas se 

respaldou através da presença de informações acerca de caracterizações físico-químicas bem 

detalhadas e revisadas por pares no âmbito do consórcio NanoValid. Uma questão importante 

que deve ser levada em consideração é que a citotoxicidade induzida por um material em 

escala nanométrica pode estar relacionada a sua área de superfície, dentre outras 

características. Uma exceção foram as nanopartículas de TiO2, que apesar de não estarem 

contidas nos trabalhos desenvolvidos pelo consórcio, foram selecionadas por serem 

consideradas um importante controle negativo de indução de citotoxicidade. Além disso, 

nanopartículas de TiO2 foram utilizadas devido a extensiva discussão em torno de sua 

interferência com métodos de detecção colorimétricos, sobretudo a mensuração do corante 

vital vermelho neutro. 

Apesar deste trabalho não ter objetivado realizar minuciosa caracterização das 

nanopartículas devido estes dados terem sido cedidos pelo consórcio Nanovalid, realizamos 

análises por microscopia eletrônica de transmissão das nanopartículas no meio de ensaio. 
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Estes ensaios forneceram indícios do estado de agregação das nanopartículas durante os testes 

de citotoxicidade. Os registros fotomicrográficos também são importantes para inferir se a 

forma das nanopartículas pode influenciar seu efeito citotóxico conforme sugerem vários 

autores (HSIAO; HUANG, 2011; MANEEWATTANAPINYO et al., 2011; NEL et al., 2013; 

ROCA; HAES, 2008). Caso se objetive a medição das nanopartículas por microscopia 

eletrônica, é necessário seguir normas adequadas para evitar artefatos, como sobreposição de 

partículas. 

A microscopia eletrônica de transmissão fornece informações confiáveis acerca do 

tamanho e forma das nanopartículas. Para a obtenção do estado de agregação das 

nanopartículas em meio biológico líquido, uma das metodologias mais amplamente utilizadas 

é a determinação do diâmetro por espalhamento de luz (DLS). Porém esta técnica não permite 

obtenção de dados adequados em condições de concentração muito alta ou baixa e em certos 

níveis de dispersão, nestes casos o software do equipamento informa que os critérios de 

qualidade não foram atendidos. Utilizar concentrações maiores para atender aos parâmetros 

de análise por DLS não refletiria as condições das nanopartículas quando entram em contato 

com as células. Juntas, todas essas medidas de precaução aumentam a confiança nos 

resultados obtidos, quando utilizadas as metodologias mais recomendadas para cada objetivo 

final. 

O SFB é um importante suplemento presente no meio de cultura para nutrir 

adequadamente as células a fim de manter seus processos fisiológicos. A redução da 

concentração de SFB no meio de cultivo utilizado no ensaio é importante pois o soro 

contribui fortemente para a manutenção da sobrevida celular, o que pode gerar falsa ausência 

ou atenuação da toxicidade induzida pela substância teste (OECD, 2010a). Quando em 

contato com nanopartículas, proteínas presentes no SFB podem, dependendo das 

características físico-químicas das nanopartículas, serem adsorvidas em sua superfície e 

formar corona. Como consequência pode ocorrer alteração nas cargas de superfície e 

capacidade de ligação do material a outras moléculas, como proteínas (ARVIZO et al., 2012; 

KOPAC; BOZGEYIK, 2010). 

A presença de controles do veículo é um ponto positivo a se destacar no GD 129, 

pois permite avaliar possíveis erros de plaqueamento e inferir reduções da viabilidade celular 

causadas pela evaporação de substâncias teste voláteis. Os brancos do veículo e do reagente 
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corrigem a possível influência da placa e dos reagentes utilizados sobre a densidade ótica. 

Estes controles são importantes ferramentas para rejeitar ensaios com interferências que 

invalidem os resultados. 

Há outras estratégias do guidance document que devem ser salientadas, dentre 

elas a diluição decimal logarítmica que permite diluições a intervalos equidistantes de 

concentração. A presença de um teste range finder dispensa a realização de vários ensaios até 

que se saiba a região da curva de concentrações onde localiza-se a faixa citotóxica. Os ensaios 

range finder demostraram ser um importante instrumento para redução de custos e tempo de 

ensaio. Entendemos que a mesma importância se dá na prática de identificação da 

citotoxicidade de novas substâncias e materiais que não tenham informações prévias. O 

protocolo de ensaio conta também com critérios de aceitação que tornam o ensaio mais 

confiável, prevenindo possíveis erros. 

A concentração de substância teste necessária para inibir 50% da viabilidade 

celular (IC50) é calculada através da função Hill formulada em 1910 por Barcroft e Hill. Os 

cálculos de viabilidade relativa podem ser realizados na maioria dos softwares de planilhas de 

cálculo, já a função Hill é calculada em softwares estatísticos que suportem esta análise (por 

exemplo GraphPad PRISM® e SigmaPlot™). A partir do IC50 calculado estima-se o LD50 

aplicando-se uma regressão milimolar ou por peso (em mg/mL). A regressão milimolar se 

mostra mais eficiente para previsão de químicos classificados na categoria GHS 3 e para 

aqueles não classificáveis, embora a regressão por peso apresente maior capacidade preditiva 

nas classes GHS 4 e 5. 

Obtivemos os coeficientes de determinação (R²) superiores à 0,98 em todos os 

IC50 finder, estando acima do critério de aceitação para os testes que estabelece que o R2 

mínimo deve ser 0,85. O R² demonstra com qual intensidade a variação da viabilidade celular 

é explicável pela variação da concentração da substância teste. 

Em relação às nanopartículas de TiO2, o ensaio range finder demonstrou que se 

houvesse uma concentração citotóxica, estaria acima de 100 µg/mL. Como não foi possível 

solubilizar adequadamente o material acima de 250 µg/mL mesmo com as etapas de 

solubilização previstas no OECD-GD-129, realizamos o ensaio subsequente partindo da 

concentração máxima de 250 µg/mL e empregando o fator de diluição 1,47. 
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Para os ensaios IC50 finder aplicados as substâncias testadas, o fator de diluição 

1,47 mostrou-se adequado conferindo mais de um valor de viabilidade abaixo e acima do 

IC50. Na maioria dos casos o teste cobriu concentrações próximas a 100 e 0%. Contudo, a 

análise de algumas nanopartículas pode exigir um fator de diluição diferente para que se 

atenda aos critérios de qualificação do OECD GD 129 para o número mínimo de valores de 

viabilidade abaixo e acima do IC50 (OECD, 2010a). 

Nossos resultados para TiO2 indicam que ele seja enquadrado na categoria GHS 4 

(LD50 previsto superior a 824 mg/kg de animal) ou superior para toxicidade aguda oral. A 

comissão científica para segurança do consumidor da União Européia, (SCCS, sigla em 

inglês) em 2014, valendo-se da análise de artigos científicos concluiu que dióxido de Titânio 

em escala nanométrica apresenta baixo perigo de toxicidade oral aguda (SCCS , 2014), 

reforçando nossos achados. Segundo dados de WANG et al. (2007), estes encontraram baixa 

toxicidade para o TiO2 seguindo o OECD TG 420, o que o enquadraria como não 

classificável pelo GHS. Outros trabalhos onde foram utilizadas outras linhagens da série 3t3 

obtiveram como conclusão da avaliação de toxicidade resultados que permitiriam 

classificação igual ou superior à categoria GHS 4 (KARUNAKARAN et al., 2013; 

THEVENOT et al., 2008). Os dados encontrados na literatura nos permitem supor que 

realizamos corretamente, seguindo o GD 129 da OECD, a predição da classificação GHS 

mínima para toxicidade aguda oral que seria encontrada nos testes in vivo. 

As análises relacionadas à toxicidade oral aguda de ZnO o enquadrariam na 

categoria GHS 3 (LD50 previsto de 253,4 mg/Kg) ou superior. Ensaios in vivo demonstram 

LD50 superior à 300 mg/Kg, GHS 4 ou não classificável (ESMAEILLOU et al., 2013; 

SHARMA et al., 2012). A SCCS, analisando dados disponíveis, não encontra diferenças 

relevantes na toxicidade aguda das formas nanométricas e não nanométricas de ZnO (SCCS, 

2012). Isso corrobora com as semelhanças encontradas entre nossos resultados com 

nanopartículas de Titânio e os resultados da validação do ECVAM publicados por PRIETO et 

al. (2013), com amostras fora da escala manométrica. O LD50 previsto encontrava-se 

próximo à 212 mg/Kg de peso corporal (GHS 3) e os dados in vivo utilizados o colocam como 

não classificável. 

As nanopartículas Ag utilizadas neste trabalho continham PVP como agente 

estabilizante, o qual pode alterar a adsorção de proteínas e influenciar a liberação de íons 
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Ag+, além de também reduzir aglomeração (HANSEN; THUNEMANN, 2015; MOORE et 

al., 2015). Seguindo nossos resultados, as nanopartículas de Ag seriam classificadas na 

categoria GHS 3 ou superior. Estudos in vivo concluem toxicidade oral aguda sistêmica que 

na classificação GHS ficariam na categoria 5 ou que não poderiam ser categorizados (KIM et 

al., 2012; MANEEWATTANAPINYO et al., 2011). 

Nanopartículas de CuO são enquadradas pelos nossos resultados na categoria 

GHS 3. Os dados de CHEN et al. (2006), executando os ensaios segundo o OECD Test 

Guideline 425 para CuO em escala não nanométrica nos permite presumir a classificação 

GHS 4 para toxicidade aguda oral. Para CuO em escala nanométrica nossos resultados 

refletem os dados in vivo com o mesmo material fora da escala nanométrica, assim como 

ocorre com ZnO. 

Comparando os resultados das nanopartículas metálicas utilizadas neste trabalho e 

os dados in vivo coletados na literatura pode-se observar que todos os dados in vitro para 

citotoxicidade utilizando vermelho neutro foram conservadores ao predizer a toxicidade 

aguda oral em categorias abaixo das classificadas in vivo. Esta característica permite concluir 

que para as substâncias analisadas o ensaio não estimou uma toxicidade menor que a real. A 

predição de um efeito tóxico maior in vitro do que o observado in vivo aumenta a segurança 

de que o resultado obtido não mascara uma possível toxicidade e ainda cumpre o seu papel 

inicial de reduzir o número de animais utilizados através da predição das doses inciais nos 

ensaios com animais. 

Utilizando a tecnologia RTCA, que emprega impedância elétrica, encontramos 

um IC50 de 4,47 µg/mL para ZnO em dimensão nanométrica e 3,48 µg/mL para as 

nanopartículas CuO. O LD50 previsto para as nanopartículas ZnO e CuO foi respectivamente 

184,47 e 168,06, o que as enquadra nas categorias GHS 3 previstas para toxicidade aguda 

oral. Esta técnica se faz interessante na análise das interferências por não haver lavagem dos 

poços e, assim, possibilitar a comparação dos dados com os brancos que possuem a mesma 

concentração da substância teste. Outro atrativo da técnica é a possibilidade de inferir 

toxicidades tempo-dependentes e registrar em tempo real parâmetros de proliferação das 

células. 
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Realizamos pesquisa no site Pubmed (último acesso em 28/09/2015), com os 

termos ‘RTCA’ e ‘Xcelligence’, que forneceu 347 resultados. A busca foi refinada com a 

adição da palavra ‘nanoparticle’ após cada termo, retornando 15 resultados. A partir destes 

resultados encontramos apenas 1 artigo que contemplava nanopartículas de ZnO assim como 

as estudadas em nosso trabalho. Não foram encontrados resultados para CuO em forma de 

nanopartículas ou em escala convencional, mesmo utilizando termos específicos para óxido 

de cobre. A escassez de dados se deve à tecnologia de analise celular em tempo real por 

impedância elétrica (xcelligence) estar a poucos anos no mercado, porém as publicações são 

crescentes e abrangem diversas áreas além da avaliação de citotoxicidade. 

OTERO-GONZÁLEZ et al. (2012) encontraram IC50 de 13 µg/mL para ZnO pela 

mesma técnica. Nossos dados para nanopartículas de ZnO por RTCA corroboram com os 

resultados que obtivemos por vermelho neutro e com os do artigo supracitado, que permitem 

supor que que estas nanopartículas estão na categoria GHS 3. Nossos dados com cobre por 

RTCA são importantes, visto a ausência desta informação na literatura e relacionam-se com 

os dados de CuO não nanométrico disponíveis. 

Durante os ensaios de citotoxicidade de todas as nanopartículas estudadas não 

foram encontradas diferenças superiores a 18% entre os brancos do veículo e do reagente. 

Apesar dos achados, desenhamos um protocolo de ensaio a fim de elucidar os frequentes 

relatos de interferência de nanopartículas que encontramos na literatura. Deve-se atentar que 

interferência com métodos colorimétricos pode ser característica também de vários químicos 

convencionais, não invalidando o ensaio se estiver em níveis aceitáveis. 

Nas análises de interferência não encontramos diferenças superiores à 17% entre 

as leituras do branco do veículo e do branco do reagente, com exceção do TiO2 e CuO. Além 

destas considerações, cabe ressaltar que apesar de os testes terem sido realizados com as 

concentrações de teste, em situações reais apenas as nanopartículas internalizadas pelas 

células entrariam em contato com os reagentes químicos dos ensaios, neste caso o vermelho 

neutro, provocando eventualmente interferência na detecção colorimétrica. GUADAGNINI et 

al. (2015) também demonstram que o vermelho neutro em associação com TiO2 causa 

aumento da densidade ótica em relação ao controle sem nanopartículas. Entretanto, em nosso 

trabalho, as micrografias não revelaram grande mortalidade de células em diferentes 

concentrações de TiO2. Em adição, o ensaio de citotoxicidade utilizando impedância elétrica 
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também demonstra que CuO não induziu resultado de falsa viabilidade. Casos em que a 

substância teste interfira reduzindo a densidade ótica não resultam em falsa perda de 

viabilidade celular. 

O critério de aceitação do GD 129 da OECD que atesta que a diferença entre um 

CV e a média dos CVs não deve ultrapassar 15% pode ser reescrita com o mesmo sentido: a 

diferença entre CV1 e CV2 não deve ultrapassar 30%. Dessa maneira, as diferenças entre os 

CVs e as possíveis diferenças entre o branco do reagente e o branco do controle do veículo 

somados não prejudicam o resultado do ensaio se forem inferiores ou iguais a 30%. A 

alteração da escrita deste critério nos permite sugerir que se pequenas interferências causadas 

por nanopartículas puderem ser aceitas o ensaio deve ser considerado válido. Nos casos em 

que o critério de interferência não for atendido deve-se buscar apoio nas micrografias das 

células após contato com as nanopartículas. Como alternativa aos casos de interferências 

prejudiciais que por ventura ocorram sugerimos o emprego de uma técnica que não sofra 

alterações colorimétricas para confirmar o resultado, como por exemplo a análise celular em 

tempo real por impedância elétrica.  

Como última estratégia para entender se o GD-OECD-129 pode ser utilizado para 

avaliar a citotoxicidade de nanopartículas metálicas, a comparação dos nossos dados com os 

ensaios in vivo demonstra que não houve interferência que fosse prejudicial aos fins do GD-

OECD-129 ou à previsão inicial das classes GHS. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Com base nos resultados obtidos ao longo do desenvolvimento deste projeto e 

pesquisa na literatura atual, é possível concluir que nossos resultados in vitro obtidos 

seguindo o Guidance document 129 da OECD são coerentes com a literatura para dados in 

vivo. Estes resultados indicam que o OECD GD 129 mostrou-se capaz de prever as doses 

iniciais para testes de toxicidade aguda oral in vivo das nanopartículas estudadas. 

A comparação entre os dados obtidos pelo RTCA, os dados de citotoxicidade por 

vermelho neutro e os resultados in vivo descritos na literatura, nos permitem indicar que a 

análise celular em tempo real por impedância elétrica possa ser utilizada em casos onde haja 

interferência colorimétrica das nanopartículas metálicas em questão e o vermelho neutro. 
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