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Nanopartículas de materiais inorgânicos, em especial o ferro, têm atraído a 
atenção de pesquisadores devido às suas propriedades magnéticas, 
estabilidade e tamanho de partículas, o que confere um potencial biotecnológico 
com diversas possibilidades de aplicações. A depender do método de síntese 
utilizado, a nanopartícula magnética à base de óxido de ferro apresenta grande 
superfície e elevada área de transferência de massa, estabilidade térmica e 
química e baixa toxicidade, qualidades ideais para o uso em aplicações 
biomédicas. Apresentando diversas aplicações biotecnológicas, as 
galactomananas são polissacarídeos vegetais obtidos de fontes renováveis, 
possuem estabilidade química e tem sua estrutura química constituída por uma 
cadeia principal de D-manose unida por ligações β (1→4), com ramificações de 
D-galactose unidas à cadeia principal através de ligações α (1→6). De acordo 
com o Órgão Internacional de Padronização (International Standard 
Organization), ISO 10993, o ensaio de citotoxicidade in vitro é o primeiro teste 
para avaliar a biocompatibilidade de qualquer material para uso em dispositivos 
biomédicos e, depois de comprovada a sua não toxicidade, é que o estudo da 
biocompatibilidade do produto pode ter continuidade, realizando-se os ensaios 
necessários em animais de laboratório. Com isso, o objetivo do trabalho foi 
sintetizar nanopartículas de ferro, funcionalizando-as com galactomanana, e 
analisar a sua citotoxicidade sobre uma linhagem celular humana normal. As 
nanopartículas foram obtidas por coprecipitação em meio básico. A 
galactomanana foi obtida através da dissolução em água, seguida de 
precipitação com etanol, desidratação com acetona P.A. e secagem. A linhagem 
utilizada para o ensaio de citotoxicidade foi a HEK-293, proveniente de células 
renais de embrião humano.  
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As células foram cultivadas em frascos próprios para cultura, utilizando o meio de 
cultura DMEM suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de solução de 

antibióticos. As células foram incubadas em estufa de CO2 à 37 ⁰C, com 

atmosfera de 5% de CO2 e 95% de umidade e, periodicamente, observadas com 
auxílio do microscópio de inversão. O ensaio do Alamar blue foi utilizado para a 
avaliação da viabilidade celular das células HEK-293 frente às amostras de 
nanopartículas de ferro (NFe) e as funcionalizadas com galactomanana 
(NFeGal). As NFe e NFeGAL foram previamente autoclavadas a 121 °C por 15 
min e uma alíquota da solução- estoque de cada amostra foi retirada e diluída 
diretamente no meio de cultura DMEM completo. As concentrações testadas 
variaram entre 12,5 e 800 μg/mL. Para o controle da viabilidade celular foi 
utilizado somente o meio de cultivo completo. Como resultado, as NFe e NFeGAL 

não foram tóxicas para a linhagem HEK-293, visto que apresentaram CI50 acima 

de 800 µg/mL. Em relação ao controle, o tipo de partícula (NFe e NFeGal) 
influencia de forma significativa na viabilidade celular da HEK-293, assim como 
nas concentrações testadas, que têm um efeito considerado extremamente 
significativo (p<0,0001) a partir de 25 µg/mL. É importante ressaltar que, nas 
concentrações avaliadas, as nanopartículas em meio de cultura não interferiram 
nas leituras de fluorescência. Portanto, ensaios posteriores de 
biocompatibilidade poderão ser realizados, visto que as amostras estudadas não 
apresentaram citotoxicidade na linhagem celular analisada. 
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