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Leucipo e Demócrito já filosofavam que a matéria era formada por pequenas partículas, 
as quais quando agrupadas davam origem as macroestruturas. Dessa forma, 
compreender que qualquer interação externa ou interna que desestabilize a relação 
dessas partículas, pode proporcionar uma cascata de problemas é de fundamental 
importância. Assim, esta pesquisa de revisão narrativa, tem como objetivo contextualizar 
a nanotecnologia na interação com sistemas biológicos, utilizando os princípios 
eletrônicos e estruturais dos elementos químicos. Para tal, foi feito um levantamento 
bibliográfico na base de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e na school 
of public health HARVARD T.H CHAN que abordavam o assunto ou estavam 
relacionados com as palavras-chaves isoladas e em combinação na língua inglesa: 
“Nanotechnology”, “Engineered Water Nanostructures”, “Engineered nanomaterials” , “ 
Nanomedicine” e “ Oxidative stress” durante o período de maio a julho de 2019. Após a 
pesquisa, foram selecionados cinco trabalhos. Ao pensarmos em patologias que 
acometem a humanidade, como a infecção por bactérias, algumas das dificuldades 
enfrentadas são os mecanismos de resistência a antibióticos. Agora imagine lhe dar com 
esses problemas antes da infecção, no ambiente no qual esses microrganismos se 
propagam e a níveis moleculares. A nanotecnologia proporciona essa possibilidade. O 
Center for Nanotechnology and Nanotoxicology da escola de saúde pública de 
HARVARD, trabalha com nanoestruturas de engenharia de água - do inglês Engineered 
Water Nanostructures (EWNS). Por meio do compartilhamento de elétrons entre os 
átomos de hidrogênio (H) e oxigênio (O), formando a ligação covalente para a molécula 
de água e a interação dipolo permanente – dipolo permanente entre essas moléculas 
pelas pontes de hidrogênio e, sob temperatura ambiente, estarem no estado líquido da 
matéria, que naturalmente formam uma estrutura com tensão superficial suficiente para 
que se formem gotas de água, levou ao cerne da pesquisa. As EWNS são formadas a 
partir da água destilada que passa pelo processo de eletropulverização e ionização, que 
leva a formação de bolsinhas d´agua de 25 nm que equivale a aproximadamente dez 
vezes a espessura de uma fita de DNA, com elétrons espalhados pela sua 
circunferência, para aumentar sua tensão superficial e não evaporar rapidamente, 
prologando sua vida no ar, além de ser totalmente manipulável em um organismo quando 
exposto a um campo elétrico.  
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A arquitetura dessa nanopartícula consegue acomodar em seu interior espécies reativas 
de oxigênio (SOR), derivadas da ionização e eletropulverização transformando-a numa 
plataforma nanossensível, que pode acomodar substâncias naturais que combatem os 
microrganismos. Quando as EWNS entram em contato com a parede celular da bactéria, 
na qual a constituição se baseia em lipopolissacarídeos, libera o seu conteúdo como 
SOR, que ao interagir com essa estrutura a destrói, levando a morte do agente 
patológico. As bactérias estão na escala de micrometros enquanto essas estruturas 
agem na milionésima parte do micrometro. Manipular nanoestruturas dentro desses 
microrganismos levam muito além do caso de resistência, podendo trabalhar a nível 
genômico. É necessário a inserção de pesquisadores nessa área para que cada vez 
mais a humanidade avance e combata as variadas patologias no mundo, sendo a 
química uma forte ferramenta para tal. 
 
 

 

Palavras-chave: Estresse oxidativo; Nanomateriais projetados; Nanomedicina; 
Nanoestruturas de água projetadas; Nanotecnologia. 
 

Referências 
 

LEE, S.H; LEE, H; KIM, J. C. Anti-inflammatory effect of water extracts obtained from 
doenjang in LPS-stimulated RAW 264.7 cells. Food Sci. Technol. DOI.10.1590/fst., 
2019. 
 

VARGAS, F; et al. Oxidative Modifications in Crystallin Proteins and Lens Epithelial Cells 
Associated with Photosensitized Reactions Mediated by the Major Chromophore Arising 
from Glucose Degradation. J. Braz. Chem. Soc. v.27, p. 1678 - 4790. 2016. 
 
VAZE, N; et al. Inactivation of common hospital acquired pathogens on surfaces and in 
air utilizing engineered water nanostructures (EWNS) based nano-sanitizers. 
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and medicine. v. 18, p. 234 – 242. 2019. 
 

 

ZHANG, Y; et al. Comprehensive assessment of short-lived ROS and H2O2 in laser 
printer emissions: Assessing the relative contribution of metal oxides and organic 
constituents. Environ Sci Technol. v. 53, p.7574 -7583. 2019. 
 

ZIMMERMAN, J. F; et al. Scatter Enhanced Phase Contrast Microscopy for 
Discriminating Mechanisms of Active Nanoparticle Transport in Living Cells. Nano 
Letters. v. 19, p.793 – 804. 2019. 
 

 


