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COMO TUDO COMEÇOU?

Botânico Inglês, Robert Brown, descobriu em
1827 a composição molecular da matéria 
através da observação do movimento 
aleatório de grãos de pólen em um líquido.



Stelios Bekiros, Dimitra Kouloumpou, SBDiEM: A new mathematical model of infectious disease dynamics, Chaos, Solitons & Fractals,
Volume 136, 2020, 109828, https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.109828.

UM SALTO PARA 2020!



E O QUE FAZER PARA MEDIR ESSE 
MOVIMENTO?

*Nota: 1-não é uma imagem de alta resolução. 2-Nanopartículas de dióxido de titânio

http://www.nanosight.com/applications/protein-aggregation


Chowdhury, D. 100 years of Einstein’s theory of Brownian motion: from Pollen grains to protein trains—1. Reson 10, 63–78 (2005). 
https://doi.org/10.1007/BF02896322

d(H) =
3 p h

KB T

KB = Constante de Boltzmann

h= Viscosidade

T = Temperatura

VAMOS 
PULAR?

Mil milhões por segundo

Colisão das moléculas



1. Informações preciosas para pesquisas com nanopartículas
2. Como escanear populações de diferentes tipos de vesículas 

extracelulares
3. Entenda o que é possível caracterizar em virologia: vírus/VLPs e 

desenvolvimento de vacinas
4. Explore a técnica (NTA, Nanoparticle Tracking Analysis) em três passos
5. Sessão final: deixe sua partícula tirar sua própria conclusão

Nanoparticle Tracking Analysis

http://www.nanosight.com/applications/protein-aggregation


› Vesículas Extracelulares 
(Exossomos e 
microvesículas)

› Drug delivery

› Agregação de Proteínas

› Vírus e VLP

› Nanotoxicologia

› Polímeros e coloides

› Ink jet inks e pigmentos

› Nanopartículas Magnéticas

› Quantum dots (Qdots)

› Nanobolhas

› Cerâmica

› Aditivos de combustível

› Nanotubos de carbono

› Cosméticos

› Alimentos
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ONDE MAIS SE APLICA?



Fonte: http://www.nature.com/nprot/journal/v7/n12/full/nprot.2012.131.html



Normas relacionadas

• Quase 11 mil aparições do NanoSight no Google Acadêmico!

› ASTM E2834-12 Guide on NTA technique

› ISO 19430 standard: Particle tracking analysis (PTA) method

7880 resultados
04/02/2019

Busca em: 12/05/2020

https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=nanosight&btnG=


OPÇÕES PARA ANÁLISE DE TAMANHO: 
Vesículas Extracelulares

?

Citometria de Fluxo

NTA

~50 µm

Vesículas 
Extracelulares
50 – 1000nm

10 nm 2000 nm

Müller G (2012) Novel Tools for the Study of Cell 
Type-Specific Exosomes and Microvesicles. J 
Bioanal Biomed 4: 046-060.



Nanovesículas no plasma
→ indicador de pré-eclâmpsia?

297nm

55nm

55nm

297nm

Limite de de
detecção

do CF

Chris Gardiner; Nuffield Department of 
Obstetrics and Gynaecology

http://www.ox.ac.uk/


Hutcheson JD, New SEP, Goettsch C, Rogers MA and Aikawa E (2013) Regulated release of macrophagederived matrix vesicles from lipid raft domains: a role for formation of microcalcifications
in vulnerable plaques, Second International Meeting of ISEV 2013, Boston, USA, April 17th-20th, 2013 , Journal of Extracellular Vesicles 2013, 2: 20826 - http://dx.doi.org/10.3402/jev.v2i0.20826

NTA
Caracterizar MVs liberadas de 

macrófagos (RAW264,7)

Células RAW 
(macrófago) não 

tratadas

Taxa constante de 
liberação de MVs

R2 = 0,95
24 horas

Após tratamento 
com citocina pró-

inflamatória (TNF-a)
20 ng/mL

Taxa constante de 
liberação de MVs
aumentou 1,8 x

6 horas 

Estudo da cinética de liberação de VEs

Hutcheson et Al .. (2013) identificou o 

papel da formação de microcalcificações 

em placas vulneráveis de 

aterosclerose durante liberação regulada 

de vesículas da matriz derivadas de 

macrófagos

Constante de liberação



Concentração: 
2,78 x10E8 partículas/mL

36.4%

A RESOLUÇÃO!



Vírus da Influenza
(Antes purificação)

› Fornece dados de concentração de forma rápida
› Mede diretamente a pureza e estado de agregação da dispersão de vírus

196 nm

6.0E8 partículas/mL

Vírus da Influenza
(Após a purificação)

123 nm

4.7E8 partículas/mL
(96.8% recovery)



Vírus da Influenza
(Antes purificação)

› Fornece dados de concentração de forma rápida
› Mede diretamente a pureza e estado de agregação da dispersão de vírus

196 nm

6.0E8 partículas/mL

Vírus da Influenza
(Após a purificação)

123 nm

4.7E8 partículas/mL
(96.8% recovery)



Purificação de vírus

❖Adenovirus
❖ Cytomegalovirus (MCMV)
❖ Porcine papillomavirus
❖ Lambda phage 
❖ Tobacco Mosaic virus (TMV)
❖Murine Leukaemia virus (MuLV)
❖ Japanese Encephalitis virus (JEV)
❖ Cyanovirus
❖Herpes simplex virus
❖ Influenza virus
❖ Baculovirus
❖M13
❖M14



❖ ZIKA

http://jvi.asm.org/content/89/17/8880/F10.expansion.html



❖ Novo Coronavírus

Cascella M, Rajnik M, Cuomo A, et al. Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19) [Updated 2020 Mar 20]. In: StatPearls
[Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/



EXPLORE A TÉCNICA EM TRÊS PASSOS
▪ A técnica NTA possui capacidade única de promover a caracterização de tamanho baseada em número de forma 

rápida, sem preparo prévio da amostra (apenas diluição, se necessário).

1.Laser ilumina as nanopartículas que se tornam 
um ponto de luz micrométrico
2.Câmera grava um vídeo do Movimento 
Browniano das partículas em suspensão 

3.Software processa o vídeo para capturar o 
coeficiente de difusão da amostra
4. Acompanha todas as partículas uma-a-uma e 
simultaneamente

5.Cálculo do DH pela equação de Stokes-Einstein
6.Gráfico de distribuição de tamanho
7. Valores de concentração (partículas/mL)



ÚLTIMAS CENAS DO FILME....
• Exportação de forma rápida e prática de dados em arquivos de Excel, vídeo e relatório em pdf de uma 

única medida ou de várias

• PDF Report

• Summary

• Experiment Summary

• AllTracks

• Particle Data

• Microsoft WMV

• Microsoft WMV 10 sec



Você já sabe, 
mas não custa 
lembrar...



Pensabio
A Pensabio tem como objetivo servir
com inovação e conduzir soluções
personalizadas que atendam às
necessidades do cliente.

Pensalab
Pensalab tem o objetivo de
prover soluções para o
crescente mercado de
instrumentação analítica de
Laboratório e Processo.

Pensacom_
A Pensacom tem como
objetivo viabilizar novos
negócios na América Latina,
através da Tecnologia e de
Plataformas Físicas e
Digitais nos EUA e Brasil.

GRUPO PENSALAB

• 20 Anos no mercado Brasileiro
• 250 Colaboradores
• R$ 150Milhoes (incluindo joint venture Metrohm)



Pensabio Life 
Science

A SERVIÇO 
DA VIDA

ACD®
Biologia Molecular

Nanobiotecnologia

Genômica

Biologia Celular

& Imunologia



Suporte e
Serviço

Treinamento 
teórico 

e prático

Cursos e 
Capacitação

16 Pessoas dedicadas

3 PhDs, 2 MsC

1 Engenheiro
de Serviços



Sessão final
Deixe sua partícula falar

Venha fazer sua demo 
virtual com a Pensabio!



Muito obrigada!

geisi.barreto@pensabio.com.br

Geisi Rojas Barreto

http://www.nanosight.com/applications/protein-aggregation


Série de 
webinários
PENSABIO

Inscrição gratuita

ACOMPANHE A

Clique aqui

https://mailchi.mp/pensabio.com.br/webinariospensabio

