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Introdução 

O moxifloxacino (moxi) é um antibiótico de quarta 
geração e pertence ao grupo das fluoroquinolonas. 
Apresenta excelente ação contra microrganismos 
gram-positivos, gram-negativos, anaeróbicos e 
atípicos1. O mecanismo de ação desse antibiótico 
envolve enzimas do tipo topoisomerase e por isso, 
são suscetíveis a mutações bacterianas, o que pode 
provocar resistência à esse fármaco.  
A prata também apresenta atividade antimicrobiana 
conhecida de longa data. Seu mecanismo de ação 
está associado à geração de espécies reativas no 
interior de células bacterianas, oxidação de 
aminoácidos no peptidoglicano, além de inibir a 
ação do complexo I (NADH:ubiquinona 
oxiredutase)2. Devida a essas características a prata 
não provoca resistência química frente a bactérias. 
Nesse trabalho apresentamos a modificação de 
nanopartículas de prata (AgNP) com o moxi para 
estudos de ação combinada do mecanismo químico 
da prata com o mecanismo bioquímico do moxi para 
produção de um antibiótico mais eficaz. 

Resultados e Discussão 

As nanopartículas de prata foram sintetizadas pelo 
método de redução por borohidreto de sódio a frio. 
Neste método, a concentração de NaBH4, deve ser 
o dobro da concentração de nitrato de prata, 
adotou-se 0,001 mol/L para solução de AgNO3, 
portanto a solução de NaBH4 é de 0,002 mol/L. A 
concentração da solução de moxifloxacino foi 
também de 0,001 mol/L, a fim de evitar excesso. 

 
Figura 1.  Espectro eletrônico em meio aquoso da 
AgNP não modificada e AgNP modificada pelo moxi. 
 

Na figura 1 pode-se observar a alteração espectral 
causada pela modificação do moxi sobre a AgNP. 
Ocorre um deslocamento batocrômico de 15 nm a 
partir da banda de plasmons da prata (395 nm). 
Além disso, pode-se observar as transições π-π* 
(249 nm) e n-π* (285nm) do modificante moxi . 
Os resultados das medidas de DLS e potencial zeta 
estão apresentados na Tabela 1. 
 
Tabela 1.  Resultados das medidas de DLS 
(dynamic light scattering) e potencial zeta. 

Amostra*  DLS (nm) Potencial Zeta  (mV) 

Mantida a 5oC 26 28,0 

Mantida a 25oC 37 22,3 

*48 h após a síntese para estabilização e sem a presença do 
modificante. 
 
Com base nos espectros Raman (λexec=532 nm) da 
nanopartícula modificada (AgNP+Moxi) e do 
espectro do moxi em solução, foi possível observar 
intensificações nos modos vibracionais3 1344 cm-1 
(δ OH), 1372 cm-1 (δ OH), 1558 cm-1 (ν C=C) e 1620 
cm-1 (ν C=O)cm-1, pelo efeito SERS. Essas 
intensificações sugerem a modificação da superfície 
da AgNP pelos grupos carboxilatos do moxi. 

Conclusões 

Analisando os resultados obtidos por 
espectroscopia eletrônica UV-Vis e espectroscopia 
Raman, verifica-se que foi possível sintetizar as 
nanopartículas de prata e modificá-las com o 
moxifloxacino.  

Para verificar a eficácia dessas nanopartículas 
contra bactérias, serão necessários estudos 
biológicos. 
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