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RESUMO 

A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é considerada um problema de saúde pública causada 

por um protozoário do gênero Leishmania que acomete cães, o qual no ciclo urbano de 

transmissão é o principal reservatório. Neste trabalho, investigou-se o desenvolvimento de um 

imunossensor impedimétrico sobre eletrodos de grafite (EG) e eletrodos impressos de óxido de 

grafeno (EIG) modificados com filmes poliméricos para detecção de Leishmaniose infantum 

em amostras de soros caninos. Os EG e o EIG foram modificados pela eletrodeposição do ácido 

2-hidroxicinâmico (2-HCA). A eletropolimerização do 2-HCA foi realizada por voltametria 

cíclica (VC), utilizando-se solução monomérica 2,50 mM preparada em H2SO4 0,50 M 

contendo 1,0 mL de etanol. Para o EG utilizou-se 100 ciclos de potencial na faixa de +0,20 a 

+1,20 V a 50 mV/s e para o EIG 15 ciclos consecutivos de potencial de 0,00 a +1,00V a 100 

mV/s. Para ambos os eletrodos modificados o poli(2-HCA) apresentou características 

adsortivas e eletroativas. Estudos de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE) foram 

realizados para avaliar as propriedades elétricas dos eletrodos modificados. Para o EG/2-HCA 

utilizou-se o circuito equivalente descrito como (Rs(RQp)(Qdl[RtcW]) onde obteve-se o valor de 

resistência a transferência de carga (Rtc) de 13,2 kΩ, enquanto que para EIG/2-HCA o circuito 

equivalente proposto foi o de Randles, no qual o valor de Rtc foi de 4,2 kΩ. Visando a 

miniaturização do sistema, optou-se pelo desenvolvimento do biossensor sobre os EIG. Desta 

forma, foram colocados sobre a superfície dos EIG/2-HCA, utilizando a técnica de adsorção, 

35 L de diferentes concentrações do antígeno L. infantum (Ag) (15, 30, 50, 70 e 100 g/mL), 

sendo realizados testes de interação com amostras de soros caninos contendo os anticorpos 

positivos (Ac+) de L. infantum em diferentes proporções 1:80, 1:160, 1:320, 1:640 e 1:1280 

diluídos em tampão HBS-EP pH 7,40 com 20 minutos de interação a 37 °C. Os melhores 

resultados foram obtidos utilizando-se o antígeno em concentração de 50 g/mL durante 20 

min a 37 ºC e a diluição do soro de 1:320. Posteriormente, avaliou-se o tempo de imobilização 

do Ag e de imunorreação Ag-Ac em 20, 40 e 60 minutos. Obteve-se 20 min de como tempo 

ideal de imobilização de Ag e para imunorreação Ag-Ac+. Após otimização destes parâmetros, 

avaliou-se a resposta do imunossensor na presença de amostras de soros caninos diagnosticados 

como positivos (Ac+) e negativos (Ac-) para Leishmaniose infantum, onde observou-se valores 

de Rtc para o sistema Ag-Ac+ 82% maior do que o obtido para o Ag-Ac-, demonstrando margem 

de segurança confiável no reconhecimento do analito de interesse. O imunossensor proposto 

para detecção de Leishmaniose infantum apresentou boas perspectivas para aplicação ao 

diagnóstico da doença, podendo-se tornar mais uma alternativa para realização de testes rápidos 

e de simples aplicação para detecção de LVC. 

 

Palavras chave: Leishmaniose Visceral, imunossensor impedimétrico, ácido 2-

hidroxicinâmico, filmes poliméricos, eletropolimerização. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Visceral Canine Leishmaniasis (LVC) is considered a public health issue caused by a protozoan 

of the Leishmania genre that attacks dogs, which is the main reservoir in the urban transmission 

cycle. In this work, we investigated the development of an impedimetric immunosensor on 

graphite electrodes (GE) and graphene oxide-modified screen-printed carbon electrode (GSP) 

both modified with polymeric films to detect Leishmaniose infantum in canine serum samples. 

The GE and GSP were modified by the electrodeposition of 2-hydroxycinnamic acid (2-HCA). 

Electropolymerization of 2-HCA was performed by cyclic voltammetry (CV) using a 2.50 mM 

monomeric solution prepared in 0.50 M H2SO4 containing 1.0 mL of ethanol. For the EG and 

EIG, 100 cycles of potential between +0.20 and +1.20 V at 50 mV/s and 15 cycles of potential 

between 0.00 and + 1.00 V at 100 mV/s were used, respectively. Poly(2-HCA) shown 

adsorptive and electroactive characteristics for both electrodes. Electrochemical Impedance 

Spectroscopy (EIS) studies were performed to evaluate the electrical properties of the modified 

electrodes. For the GE/2-HCA was used an equivalent circuit described as 

(Rs(RpQp)(Qdl[RtcW]), and a resistance of charge transfer (Rct) of 13.2 kΩ was obtained. For 

GSP/2-HCA the proposed equivalent circuit was that of Randles in which the value of Rct 

obtained was 4.2 kΩ. For system miniaturization it was developed the biosensor over GSP. 

Thus, 35 L of different concentrations of L. infantum antigen (Ag) (15, 30, 50, 70 e 100 

g/mL) were placed on the GSP/2-HCA surface using the adsorption technique. Interaction 

tests were carried out with canine serum samples containing the positive antibodies (Ac+) of L. 

infantum in different proportions of 1:80, 1:160, 1:320, 1:640 e 1:1280, diluted in HBS-EP 

buffer pH 7.4 with 20 minutes of interaction at 37 ºC. The best results were obtained using the 

antigen at a concentration of 50 μg/mL for 20 min at 37 °C and a serum dilution of 1:320. 

Subsequently, the Ag immobilization and Ag-Ac immunoreaction time were evaluated in 20, 

40 and 60 min. 20 min was obtained as the ideal time for Ag immobilization and Ag-Ac+ 

immunoreaction. After optimization of these parameters, the immunosensor response was 

evaluated in the presence of canine serum diagnosed as positive (Ac+) and negative (Ac-) for 

Leishmaniose infantum, where the Rct values for the Ag-Ac+ system were 82% higher than 

those obtained for Ag-Ac-, demonstrating a reliable safety margin in the recognition of the 

analyte of interest. The proposed immunoassay for the detection of Leishmaniasis infantum 

presented good prospects for application in the diagnosis of the disease, and it could become an 

alternative for performing rapid tests and simple application for the detection of LVC. 

 

Keywords: Visceral leishmaniasis, impedimetric immunosensor, 2-hydroxycinnamic acid, 

polymeric films, electropolymerization. 
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Z”   Componente imaginária de impedância (capacitiva) 

ΔEp  Diferença entre os potenciais de pico 

φ   Ângulo de fase 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A leishmaniose é uma doença de grande importância na saúde pública, 

principalmente na África, Índia, Ásia e América Latina onde é considerada endêmica (WHO, 

2013).  Causada por protozoários do gênero Leishmania, é transmitida ao homem através da 

picada da fêmea do mosquito vetor contaminado, pertencente ao gênero dos flebotomíneos 

(FORESTIER, 2013). O principal reservatório do protozoário é o cão, o que faz deste animal o 

elo entre as leishmanioses e o homem (MOURA, DE PAULA E SOARES, 2002; BRASIL, 2014a). 

Sendo assim, a detecção precoce em animais portadores de leishmaniose visceral canina (LVC) 

é uma etapa crucial no controle do crescimento de casos de leishmaniose em humanos. O 

diagnóstico precoce de LVC, apesar do progresso no desenvolvimento de vários métodos 

diretos e indiretos de detecção, ainda representa um desafio às autoridades sanitárias, 

principalmente em se tratando de cães assintomáticos (MAIA E CAMPINO, 2008). 

Menos de 50% dos cães acometidos por LVC apresentam evidências clínicas da 

infestação da doença, o que demonstra a importância de testes diagnósticos confiáveis para sua 

detecção, evitando o abate desnecessário do animal, que é uma prática comum em cães 

infectados (FORESTIER, 2013). Atualmente, no Brasil são usadas duas técnicas diagnósticas 

sorológicas sequenciais para avaliação da prevalência e identificação dos cães infectados, são 

elas o teste imunocromatográfico rápido (TR) e o ensaio de imunoadsorção ligado à enzima 

(ELISA). O TR é recomendado para a triagem de cães sorologicamente negativos e o ELISA 

para a confirmação dos cães soro reagentes ao teste TR (BRASIL, 2014a). Estes métodos 

possuem limitações de sensibilidade na detecção de casos assintomáticos (MICHEL ET AL., 2011; 

SILVA, D. A. D. ET AL., 2013). Neste contexto, a utilização de biossensores aplicados ao 

diagnóstico clínico, como o monitoramento da leishmaniose, pode ser uma alternativa, por 

dispensar etapas e provas bioquímicas necessárias aos métodos tradicionais de diagnóstico 

(GRIESHABER ET AL., 2008). Biossensores são dispositivos baseados numa reação biológica a 

qual é captada por um transdutor, sendo capazes de realizar testes rápidos para detecção de 

doenças, como LVC, mas também podem ser utilizados na indústria alimentícia (RICCI ET AL., 

2007), no monitoramento da poluição ambiental (BOJORGE RAMÍREZ, SALGADO E VALDMAN, 

2009), ou até mesmo em análise forense (YÁÑEZ-SEDEÑO ET AL., 2014). 

Um biossensor, geralmente, possui elemento de reconhecimento bioespecífico, 

imobilizado na superfície de um transdutor, o qual "traduz" um evento de reconhecimento 

molecular, convertendo-o em um sinal químico ou físico mensurável, identificando a presença 

do alvo. Sendo assim, o sinal gerado é, muitas vezes, diretamente proporcional à concentração 
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do analito (KONRY ET AL., 2003; COSNIER, 2005). A maioria dos transdutores utilizados para 

construção de biossensores têm superfícies condutoras. Uma inovação neste sentido é o uso de 

filmes poliméricos eletropolimerizados, onde o processo de eletropolimerização leva à 

formação simples e reprodutível de filmes orgânicos sobre a superfície destes eletrodos. Além 

disso, permite fácil controle sobre as propriedades do revestimento polimérico, tais como 

morfologia e espessura (COSNIER E HOLZINGER, 2011). 

Neste contexto, o ácido 2-hidroxicinâmico (2-HCA) – (E)-3-(2-hydroxyphenyl) 

prop-2-enoic acid – foi utilizado na modificação de eletrodos de grafite (EG), visando a 

formação de filmes poliméricos por meio da eletropolimerização deste monômero por 

voltametria cíclica (VC). Este composto possui peso molecular de 164,16 g/mol e grau de 

pureza de 97%, é praticamente insolúvel em água e solúvel em álcool etílico, possui ponto de 

fusão 217°C, sendo conhecido também como ácido o-cumárico e ácido trans-2-

hidroxicinâmico. Tem como característica elevado grau de toxidade, quando em contato com a 

pele e mucosas, necessitando cuidado ao ser manuseado, sua estrutura química é mostrada na 

Figura 1.  

 

Figura 1: Fórmula estrutural do ácido 2-hidroxicinâmico utilizado como monômero de partida para formação dos 

filmes poliméricos sobre os eletrodos de grafite. 

 

OHO

OH

 
 

O processo de formação do filme envolve a transferência de elétrons do monómero 

e do polímero para o eletrodo de trabalho através de reações de oxidação, redução ou ambas. 

Os eletrodos podem ser modificados quimicamente por voltametria cíclica produzindo uma fina 

película sintética. Um aumento na corrente de pico no par redox pode indicar a formação do 

filme. Este aumento na corrente gera picos de oxidação e/ou redução do monômero, o que 

indica a formação do filme polimérico (CHEN E FA, 2003).  Na superfície condutora dos 

eletrodos podem ser imobilizados antígenos, utilizando-se a técnica de imobilização de 

adsorção, visando a formação do complexo antígeno-anticorpo no eletrodo.  Esta técnica de 

imobilização envolve interação direta das biomoléculas com o filme polimérico 
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eletroquimicamente gerado, sendo o que o monitoramento das alterações na superfície 

condutora, causada pela formação do complexo antígeno-anticorpo, pode ser feita pela técnica 

de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE) (COSNIER, 2005; PRODROMIDIS, 2010; 

POLONSCHII ET AL., 2014).  A EIE analisa componentes resistivos e capacitivos, com base na 

perturbação gerada por uma pequena onda de amplitude senoidal, em um sistema no equilíbrio 

(BOTT, 2001; KATZ E WILLNER, 2003).  

Neste trabalho, investigou-se o desenvolvimento e caraterização de uma plataforma 

condutora, gerada eletroquimicamente pela eletropolimerização do ácido 2-hidroxicinâmico, 

sobre eletrodos de grafite e eletrodos impressos de grafeno. Estes eletrodos modificados foram 

empregados como suporte para imobilização de antígenos, bem como reconhecimento da 

formação do complexo antígeno/anticorpo na detecção de Leishmania infantum em amostras 

de soros de cães, onde estas alterações na superfície dos eletrodos foram monitorizadas por EIE.  

A proposta tem como objetivo futuro torna-se um método alternativo à detecção de LVC, por 

apresentar baixo custo de operação, possibilidade de miniaturização, além da utilização de 

equipamentos simples, portáteis e de simples aplicação para o operador.  

Dentre os destaques do trabalho podemos apresentar: i) a síntese, caracterização e 

aplicação de uma plataforma polimérica derivado do ácido 2-hidróxicinâmico; ii) o 

desenvolvimento de um imunossensor sobre eletrodos impressos de grafeno de resposta rápida 

e simples; iii) a análise direta de amostras de soros caninos com o biossensor proposto e o iv) 

rápido tempo de resposta e sensibilidade do dispositivo frente às análises para diagnóstico de 

Leishmaniose visceral canina.    
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 – Leishmaniose 

 

Pedro Pizarro, um cronista de nacionalidade espanhola, em 1571 avistou no Peru 

em povoados de uma região chamada de Vales Quentes, pessoas acometidas por uma doença 

que deformava o nariz, o que mais tarde foi diagnosticado como leishmaniose  (GOLDMAN, 

1983).  

A leishmaniose é classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como 

doença negligenciada, apesar de ser considerada endêmica em 88 países, estando presente nos 

5 continentes. A OMS estima que 12 milhões de pessoas estejam infectadas por leishmaniose 

em todo mundo, com surgimento de 2 milhões de casos novos a cada ano (ORGANIZATION, 

2010; ALVAR ET AL., 2012). A doença é causada por protozoários do gênero Leishmania, de 

grande importância à saúde pública, principalmente no Mediterrâneo, Oriente Médio e América 

Latina. Os parasitas da Leishmania são transmitidos pela picada de fêmeas infectadas de 

mosquito (Figura 2) do gênero dos Phlebotomus no Velho Mundo e Lutzomyia Novo Mundo 

(BRASIL, 2014b; WHO, 2016). 

 

Figura 2: Fêmea de flebotomíneo adulto ingurgitada, também conhecido no Brasil como mosquito palha ou 

birigui, transmissor da leishmaniose. 

 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014. 

    

A leishmaniose possui epidemiologia bastante variada, sendo 20 espécies 

patogênicas aos seres humanos, e aproximadamente 30 vetores já comprovados da doença 

(DESJEUX, 2004). Conforme seu diagnóstico clínico, a leishmaniose pode apresentar as formas: 

cutânea, mucocutânea e visceral (SAPORITO ET AL., 2013). A Tabela 1 mostra as características 

clínicas para cada tipo da doença. 
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Tabela 1: Características clínicas relacionadas aos tipos de leishmaniose. 
 

Tipos de Leishmaniose Características Clínicas 

Cutânea 

Lesões em qualquer área do corpo, com predominância em partes 

mais expostas da pele. Causa febre, mal-estar, emagrecimento e 

dores musculares. 

Mucocutânea 
Infeção na derme (úlceras), invasão da mucosa e destruição de 

cartilagem, atinge principalmente septo nasal. 

Visceral 

Febre e esplenomegalia associado ou não à hepatomegalia, 

anemia com leucopenia, emagrecimento, caquexia e morte, se 

não tratada em 2 anos. 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Manual de Vigilância e Controle da LV, 2014. 

 

As Leishmanias possuem dois tipos de ciclos: domiciliar e silvestre. O domiciliar é 

definido por um raio de no máximo 100 metros do domicílio, do qual fazem parte animais 

sinantrópicos e domésticos, além de vetores domiciliados. O ciclo silvestre é composto por 

vetores e reservatórios silvestres (RANGEL E LAINSON, 2009). A Figura 3 apresenta o ciclo de 

vida do protozoário.  

 

Figura 3: Ciclo de vida do protozoário Leishmania em humanos e vetores. 

 

 
Fonte: IBICT. Disponível em http://www.canalciencia.ibict.br   

http://www.canalciencia.ibict.br/
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Os medicamentos para tratamento da leishmaniose em humanos são adquiridos pelo 

Ministério da Saúde (MS), repassados aos Estados e destes aos munícipios, sendo as secretarias 

municipais de saúde responsáveis pelo armazenamento e distribuição dos medicamentos. 

Dentre os medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento das 

leishmanioses tem-se: Antimoniato de meglumina 300mg/mL; Anfotericina B desoxicolato 

50mg; Anfotericina B lipossomal 50mg e o Isetionato de pentamididna 300mg. 

A Leishmaniose Visceral (LV) é a forma mais grave de leishmaniose e acomete 

medula, fígado e baço de seu hospedeiro, levando ao quadro de imunodepressão (SAPORITO ET 

AL., 2013). Ela é uma doença crônica e sistêmica, que quando não tratada, pode evoluir para 

óbito em mais de 90% dos casos (BRASIL, 2014a). A LV é causada por protozoários do 

complexo Leishmania donovani na África Oriental e no subcontinente indiano, e Leishmania 

infantum na Europa, Norte da África e América Latina. São estimados cerca de 500 mil novos 

casos, e mais de 50.000 mil mortes em decorrência de LV por ano (DESJEUX, 2004). Mais de 

90% dos casos de LV ocorrem em seis países: Bangladesh, Brasil, Etiópia, Índia, Sudão do Sul 

e Sudão, conforme mostrado na Figura 4 (WHO, 2016). 

  

Figura 4: Status endêmico da leishmaniose visceral no mundo em 2013. 

 
Fonte: WHO, 2016. 

 

No Brasil há predominância da Leishmania infantum (sinonímia: Leishmania 

chagasi) como principal causadora de LV (FORESTIER, 2013). As espécies de mosquitos vetores 

mais importantes de LV no Brasil são: Lutzomyia longipalpis, a principal; e Lutzomyia cruzi, 
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também incriminada como vetor em áreas específicas dos estados do Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul. Nos centros urbanos, o cão (Canis familiaris) é o principal reservatório de LV, 

já o ambiente silvestre tem como reservatórios mais importantes raposas (Dusicyon vetulus e 

Cerdocyon thous) e marsupiais (Didelphis albiventris) (BRASIL, 2014a). 

Em 1990 aproximadamente 90% dos casos notificados de LV ocorreram na região 

Nordeste, à medida que a doença se expande para as outras regiões, este panorama modifica-

se, sendo que em 2015 a região Nordeste diminui para 43,1% dos casos do país (BRASIL, 2014a). 

Esta mudança de cenário relacionada à distribuição de novos casos de LV pelo Brasil está 

ilustrada na Figura 5, onde é possível observar uma presença marcante de novos casos em 

estados de outras regiões, além daqueles observados no Nordeste, como Minas Gerais, Mato 

Grosso do Sul, São Paulo e Tocantins. Isto demostra, de forma sistêmica, a importância do 

aprimoramento contínuo das formas de controle e diagnostico para a LV. 

 

Figura 5: Distribuição nacional de casos novos de LV em 2015. 

 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net. 

 

O MS preconiza o tratamento dos casos de LV em humanos e eliminação dos cães 

soropositivos para a LVC, além do uso de inseticidas nas áreas endêmicas como forma de 

combate ao vetor (BRASIL, 2014b). 

O ciclo da Leishmania no cão é o mesmo apresentado na Figura 3, bastando apenas 

substituir o homem pelo cão. O desenvolvimento da LVC no cão é semelhante ao da LV no 
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homem, ela pode se apresentar na forma assintomática ou manifestar-se de forma letal, 

acometendo baço, linfonodos, medula óssea e linfonodos, levando o cão a perda de peso, 

dermatite, caquexia, conjuntivite entre outros agravos. (BRASIL, 2014a). O cão exerce papel 

principal no combate a LV, pois é considerado o seu maior reservatório, onde o diagnóstico 

precoce de LVC poderia causar uma diminuição drástica na propagação de LV em humanos 

(MOURA, DE PAULA E SOARES, 2002; BRASIL, 2014a). 

A LVC possui diagnóstico complicado, devido à ausência de sintoma 

patognomômico que caracterize a doença, levando a mesma ser confundida com outras doenças 

que atingem estes animais. Isto demonstra a importância de testes de diagnósticos confiáveis, 

rápidos e precisos para LVC (FARIA E ANDRADE, 2012). O diagnóstico de LVC pode ser feito 

atualmente por métodos: sorológico, parasitológico e molecular (GOMES ET AL., 2008). A Tabela 

2 resume as principais caraterísticas de cada método.  

 

Tabela 2: Métodos de diagnósticos para LVC e suas principais características. 

MÉTODOS CARACTERÍSTICAS 

Sorológico 

Método indireto que se fundamenta na detecção de antígenos ou 

anticorpos específicos de Leishmania. No Brasil, as técnicas mais 

comumente utilizadas são o Ensaio Imuno-Enzimático (EIE) ou ELISA 

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), Teste Rápido 

Imunocromatográfico DPP ((Dual Path Platform) e Reação de Imuno-

Fluorescência Indireta (RIFI) (MAIA E CAMPINO, 2008; FARIA E ANDRADE, 

2012). 

Parasitológico 

Método direto que consiste na identificação por microscopia do parasito, 

através de punção de tecidos da medula óssea, pele, fígado ou baço do cão. 

O método possui boa especificidade, mas tem sensibilidade comprometida 

devido à distribuição heterogênea do parasito nos tecidos, levando a 

frequentes resultados falso-positivos (MAIA E CAMPINO, 2008; FARIA E 

ANDRADE, 2012). 

Molecular 

Utiliza-se de técnicas de biologia molecular, que consistem na 

amplificação de oligonucleotídeos que compõe seguimento conhecido do 

parasito, tem como vantagens dispensar o isolamento do parasito em meio 

de cultura. As técnicas mais conhecidas são Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR), Análise de DNA Polimórfico Amplificado ao Acaso 
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(RAPD) e Polimorfismo de Fragmentos de Restrição (RFLP) (ALVAR ET 

AL., 2004; KHANRA ET AL., 2012; MANNA ET AL., 2015). 

 Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Manual de Vigilância e Controle da LV, 2014. 

 

No Brasil, o MS preconiza a realização de teste imunocromatrográfico DPP no 

momento da triagem, devido sua rapidez e facilidade de manuseio, nos cães positivos faz-se 

então o ensaio por ELISA como forma de comprovação do diagnóstico, (BRASIL, 2014b). A 

Figura 6 apresenta a sistemática utilizada pelo MS no diagnóstico de LVC. 

 

Figura 6: Algoritmo para diagnóstico de LVC indicado pelo Ministério da Saúde no Brasil. 

 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Manual de Vigilância e Controle da LV, 2014. Adaptado. 

 

A busca por testes rápidos como o DPP para LVC visam suprir limitações das 

técnicas citadas anteriormente, proporcionando diagnóstico in loco e simplicidade no uso do 

método (MUGASA ET AL., 2010). Neste contexto, os biossensores são uma alternativa aos 

métodos anteriormente citados, uma vez que, apresentam características únicas que se encaixam 

perfeitamente a proposta de um método rápido, eficaz, com alta sensibilidade, especificidade e 

que possa ser utilizado em campo, sem a necessidade de mão de obra especializada para análise, 

e uso de instrumentação laboratorial específica (GARCIA ET AL., 2016). 
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2.2 – Biossensores 

 

Biossensores são dispositivos de detecção que podem ser utilizados para 

diagnosticar e analisar substâncias através da conversão de uma resposta biológica num sinal 

mensurável. Leland e C. Clark são considerados os pais dos biossensores, eles estabeleceram o 

conceito de utilização de um elemento biológico acoplado a um sensor para detecção de vários 

analitos, em 1962. Desde então, pesquisas com biossensores tem aumentado de forma 

consistente em todo o mundo, incluindo estudos em áreas diversas, como alimentos, 

biotecnologia, agricultura, medicina, meio ambiente, militar, dentre outras (NAYAK ET AL., 

2009; VELUSAMY ET AL., 2010; BHARDWAJ, 2015).  

O interesse no uso dos biossensores deve-se principalmente à sua facilidade de 

manuseio, resposta em tempo real, seletividade, sensibilidade, e principalmente, a portabilidade 

em análises de amostras complexas, sendo uma alternativa aos sistemas bioanáliticos mais 

elaborados (JIN ET AL., 2011). A Figura 7 mostra o esquema ilustrativo de um biossensor. 

 

Figura 7: Esquema ilustrativo de um biossensor. 

 

 
Fonte: BANDODKAR e WANG (2014). Adaptado. 

 

Há estimativas de que o mercado biossensores possa movimentar até 2022 mais de 

14 bilhões de dólares, com destaques para as áreas de segurança, monitoramento ambiental e 

testes rápidos de diagnóstico (SILVA JÚNIOR, 2016). A utilização de eletrodos impressos (EI) 

em biossensores também está em franca expansão, devido a sua eficiência, versatilidade e boa 

reprodutibilidade, tudo isso a um baixo custo (AHMED ET AL., 2016).  

A Figura 8 apresenta a relação de publicações utilizando EI para o desenvolvimento 

de biossensores, assim como a estimativa de uso dos mesmos no mercado.  
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Figura 8: Relação do número de publicações por ano utilizando eletrodos impressos para aplicação em 

biossensores, e estimativa de movimentação financeira destes dispositivos no mercado. 
 

  
Fonte: AHMED et al. (2016) e SILVA JÚNIOR (2016). Adaptado. 

 

Biossensores podem ser classificados, dentre outras formas, de acordo com o 

mecanismo de reconhecimento biológico ou tipo transdutor utilizado. Conforme elemento de 

reconhecimento, um biossensor pode ser classificado como enzimático, imunossensor, 

genossensor, celular ou biomimético (PERUMAL E HASHIM, 2014; SIN ET AL., 2014). A Figura 9 

ilustra a categorização dos biossensores com base no elemento biológico.  

 

Figura 9: Métodos de biosensoramento com diferentes mecanismos de sinais biológicos: (A) anticorpo / antígeno; 

(B) catálise enzimática; (C) ácidos nucleicos; (D) célula-base e (E) biomimético. 

 

 

Fonte: PERUMAL e HASHIM (2014). Adaptado. 

 

A etapa de imobilização do componente biológico é a mais crítica no 

desenvolvimento destes dispositivos, uma vez que a biomolécula precisa estar intimamente 
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ligada ao transdutor, sem perda ou alteração de sua atividade biológica. Para imobilizar uma 

molécula é necessário conhecer as propriedades da molécula alvo e da matriz, isto determinará 

a escolha do método mais adequado de imobilização. Uma imobilização bem planejada 

assegura a estabilização do material de bioreconhecimento e sua proximidade ao transdutor. Os 

métodos mais comumente utilizados são a adsorção física, ligação cruzada, ligação covalente e 

o encapsulamento (ZHAO E JIANG, 2010; VERMA E BHARDWAJ, 2015).  

A Tabela 3 descreve as principais vantagens e limitações para cada método, e a 

Figura 10 mostra de forma ilustrativa o processo de imobilização.  

  

Tabela 3: Métodos de imobilização de componentes biológicos para o desenvolvimento dos biossensores, e suas 

principais vantagens e limitações. 
 

Métodos Vantagens Limitações 

Adsorção física 

Não há necessidade de modificação do 

componente biológico; 

Matriz pode ser regenerada; 

Máxima retenção de atividade; 

Preparado simples e de baixo custo. 

A interação é susceptível a 

alterações de pH e 

temperatura; 

Ligação fraca; 

Perda de atividade biológica. 

Ligação cruzada 

Menor possibilidade de redução da 

atividade biológica do biocomponente; 

Ligação forte. 

Alto custo de preparação; 

Tratamento com produtos 

químicos tóxicos. 

Ligação covalente 

Não há perda de atividade biológica; 

Ligação forte; 

Pouco afetado por condições adversas. 

Alto custo de preparação; 

Difícil preparação; 

Matriz não regenerável. 

Encapsulamento 

Nenhuma modificação química direta; 

Custo de preparação moderado; 

Especificidade mantida. 

Ligação fraca; 

Perda de atividade biológica; 

Aplicável apenas para 

detecção de pequenos de 

analitos. 

Fonte: VERMA e BHARDWAJ (2015). Adaptado. 
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Figura 10: Técnicas de imobilização de biomoléculas aplicadas ao desenvolvimento de biossensores. 

 
 

 
 

Fonte: BHARDWAJ (2015). Adaptado. 

  

Um dos efeitos mais indesejáveis na imobilização é o de lixiviação do componente 

biológico, uma vez que, a não aderência da biomolécula ao transdutor pode refletir de forma 

direta na sensibilidade e especificidade do biossensor. Para contornar este problema a utilização 

de transdutores modificados com filmes poliméricos tem sido amplamente difundida, 

apresentando excelente resultados quanto a sua aplicação para diversas áreas (FERREIRA, 2009).   

A interação entre biomolécula e polímero pode resultar em maior aderência do 

componente biológico, uma vez que, tais modificações podem ser realizadas através de 

monômeros funcionalizados, tendo-se então grupos funcionais na superfície do transdutor que 

podem interagir com aqueles da biomolécula, permitindo-se assim maior aderência da mesma 

sobre a superfície do transdutor. Além disto, a interação entre o filme polimérico e a 

biomolécula pode derivar na troca de íons entre estes, alterando as propriedades eletroquímicas 

do polímero. O mecanismo não é completamente compreendido e as alterações de sinal 

registadas são muito afetadas pela composição do polímero, a natureza dos íons e a técnica 

eletroquímica utilizada no processo de eletropolimerização. Para que a interação 

biomolécula/polímero seja satisfatória é necessário que a escolha da etapa de imobilização 

observe características como manutenção de estabilidade e propriedades biológicas da 

biomolécula na matriz, sendo compatível quimicamente com esta, além de ficar acessível 

quando imobilizada. A orientação aleatória inerente das biomoléculas gera alterações 

conformacionais que afetam a atividade do elemento bioativo, consequentemente a utilização 

de métodos mais bem orientados e não aleatórios pode ser mais indicados. Portanto, pode-se 

concluir que a etapa de imobilização deve ser escolhida com precisão, para que não se torne um 

gargalo ao desenvolvimento dos biossensores (AHUJA, MIR E KUMAR, 2007; TELES E FONSECA, 

2008; PRODROMIDIS, 2010). 
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Em relação ao transdutor, os biossensores poder ser classificados como: 

eletroquímicos, piezoelétricos, calorimétricos ou ópticos (PERUMAL E HASHIM, 2014). A Figura 

11 apresenta a classificação dos biossensores com base no transdutor utilizado. 

 

Figura 11: Métodos de biosensoriamento com diferentes mecanismos de transdução: (A) óptico; (B) 

eletroquímico; (C) calorimétrico/térmico e (D) piezoelétrico. 
 

 
 

Fonte: PERUMAL e HASHIM (2014). Adaptado. 

 

Dentre estes, os biossensores eletroquímicos tem-se destacado frente as demais 

classes. Tais dispositivos vêm sendo utilizados em diversas aplicações para distintas áreas, 

como: farmacêutica, clínica, militar, alimentos e ambiental, devido a sua portabilidade, análise 

em tempo real, baixo custo de produção, seletividade, sensibilidade e portabilidade. Estas 

características os colocam em vantagem quando comparados aos biossensores ópticos, 

piezoelétricos e térmicos (SANLLORENTE-MENDEZ, DOMINGUEZ-RENEDO E ARCOS-MARTINEZ, 

2012; FARIDBOD ET AL., 2015). Biossensores eletroquímicos podem ainda ser uma alternativa 

promissora aos métodos ópticos, como o ELISA, por não exigir grandes volumes de amostra, 

aparelhagem complexa e alto custo aquisição de reagentes e materiais, além da não utilização 

de equipamentos e mão de obra especializada. Além disso, a possibilidade de miniaturização 
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do sistema de detecção apresenta-se como uma vantagem frente aos outros transdutores, o que 

pode de forma direta levar a construção de dispositivos impressos com produção em massa de 

baixo custo (RICCI, ADORNETTO E PALLESCHI, 2012).  

O princípio de funcionamento dos biossensores eletroquímicos baseia-se na medida 

de corrente produzida por reações de oxidação e redução que ocorrem na superfície do eletrodo. 

A corrente produzida pode estar correlacionada à concentração das espécies eletroativas 

presentes na amostra e a sua taxa de produção/consumo. O sinal elétrico resultante destas 

reações está relacionado ao processo de reconhecimento do alvo pelo analito, sendo o sinal 

proporcional à concentração deste (PERUMAL E HASHIM, 2014).  

Os biossensores eletroquímicos podem ainda ser divididos em quatro categorias 

principais: amperométricos, potenciométricos, condutimétricos e impedimétricos. Biossensores 

amperométricos baseiam-se na medida de corrente resultante de oxidação ou redução 

eletroquímica de espécies eletroativas. Após aplicação de tensão, as reações redox na superfície 

do eletrodo geram uma corrente elétrica proporcional à concentração do analito. Estes 

biossensores demostram alta sensibilidade com baixo limite de detecção (PIZZARIELLO ET AL., 

2001; THÉVENOT ET AL., 2001). O transdutor de biossensores amperométricos pode ser 

integrado a enzima, ácidos nucléicos e imunossensores, com aplicações na detecção de glicose, 

diagnóstico clínico, monitoramento ambiental, etc. Contudo, possuem limitação de uso quando 

a matriz possui material eletroativo que pode gerar uma falsa leitura ou interferência no sinal 

(WANG ET AL., 2008; FANG, HE E CHEN, 2011).  

Os biossensores potenciométricos medem a diferença de potencial entre o eletrodo 

de referência e um eletrodo de trabalho, separados por uma membrana de permeabilidade 

seletiva. Eles têm sensibilidade inferior aos amperométricos, além de sofrerem com respostas 

lentas e interferência de outros íons presentes na amostra, em contrapartida demostram elevados 

limites de detecção (PIZZARIELLO ET AL., 2001; GANJALI ET AL., 2010).  

A condutometria é uma técnica que depende da alteração da condutividade na 

solução, a uma tensão constante, devido à produção ou consumo de espécies iónicas, por 

exemplo, pela atividade metabólica do microorganismo. A aferição da condutância é 

extremamente rápida e sensível, está técnica dispensa uso de eletrodo de referência, o que em 

tese facilita sua miniaturização. No entanto, biossensores condutimétricos possuem baixa 

seletividade, devido a alteração da condutividade ser influenciada também por outras espécies 

presentes em solução (LUPPA, SOKOLL E CHAN, 2001; SU ET AL., 2011).  

Os impedimétricos combinam a análise de componentes resistivos e capacitivos de 

materiais, com base na perturbação de um sistema em equilíbrio por um pequeno sinal de 
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excitação de amplitude sinusoidal (GUAN, MIAO E ZHANG, 2004). A técnica de espectroscopia 

de impedância eletroquímica está em franca expansão em biossensores, com aplicação na 

indústria farmacêutica, tratamento de águas residuais, aplicações cosméticas e biomédicas, 

dentre outras (SUN ET AL., 2010; RAD ET AL., 2012). 

 

2.3 – Espectroscopia de impedância eletroquímica 

   

A impedância (Z) é um valor complexo, em que a corrente pode diferir não apenas 

em termos da amplitude, mas também pode mostrar um desvio do ângulo de fase (φ) em 

comparação com a função tensão-tempo. Assim, o valor pode ser descrito pelo módulo |Z| e o 

desvio do φ, ou alternativamente, pela parte real ZR e a parte imaginária ZI da impedância, 

conforme ilustrado na Figura 12 (LISDAT E SCHÄFER, 2008). 

 

Figura 12: Ilustração gráfica do conceito de impedância. 

 
Fonte: LISDAT e SCHÄFER (2008). Adaptado. 

 

A impedância de um sistema pode ser medida através de uma perturbação causada 

por uma onda sinusoidal de pequena amplitude. Desta forma, a impedância pode ser 

matematicamente definida como a razão complexa da tensão pela corrente em um circuito de 

corrente alternada/contínua, conforme Equação 1 (LISDAT E SCHÄFER, 2008; LABIB ET AL., 

2009).  

 

z =
𝑉(𝑡)

𝐼(𝑡)
=  

𝑉0 sin  (2II 𝑓 t)

𝐼0 sin(2II 𝑓 t+ ∅)
=  

1

Y
         (Eq. 1) 
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onde: V0 e I0 são os sinais de tensão e corrente máximos, f é a frequência, t o tempo, φ o 

deslocamento de fase entre as funções tensão-tempo e tempo-corrente, e Y é a condutância 

complexa ou admitância.  

 

A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) é uma excelente técnica para 

investigação de propriedades elétricas e interfaciais de sistemas de eletrodos. Esta técnica pode 

ser usada para determinação de parâmetros qualitativos e quantitativos em processos 

eletroquímicos sem uso de marcadores e com extrema sensibilidade. A EIE satisfaz todas as 

condições para estudos de eventos de biorreconhecimento em superfícies, com uso destacado 

em reações catalisadas por enzimas, reconhecimento biomolecular de ácidos nucleicos, células, 

anticorpos e antígenos, com informações relativas a mudanças interfaciais dos eletrodos 

(MAALOUF ET AL., 2007; LISDAT E SCHÄFER, 2008; XU ET AL., 2016). 

Reações eletroquímicas acontecem na superfície de um eletrodo com transferência 

de elétrons, envolvendo resistência eletrolítica, adsorção de espécies eletroativas, e 

transferência de carga/massa da solução para a superfície do eletrodo. Cada um destes processos 

pode ser representado por resistências, capacitores ou elementos de fase constante, combinados 

em série ou paralelo, constituindo-se assim um circuito elétrico (LABIB ET AL., 2009).  

No circuito elétrico equivalente, as resistências representam o caminho condutor 

para transferência de íons e elétrons. Como tal, representam a resistência majoritária de um 

material ao transporte de carga, assim como a resistência do eletrólito ao transporte de íons ou 

a resistência de um condutor ao transporte de elétrons. Resistores também são usados para 

representar o processo de transferência de carga na superfície do eletrodo. Capacitores estão 

associados a regiões de polarização de carga espacial, como a dupla camada elétrica e processos 

de adsorção no eletrodo (ORAZEM E TRIBOLLET, 2008).  

Os dados experimentais obtidos pela EIE são geralmente simulados utilizando um 

circuito elétrico equivalente, de modo a compreender a origem da resposta observada, e também 

extrair dados numéricos dos componentes individuais, oriundos do diagrama de Nyquist. O 

circuito elétrico mais utilizado para modelar sistemas interfaciais é o de Randles, constituído 

pela resistência ao eletrólito (Re), resistência à transferência de carga (Rtc) na interface 

eletrodo/eletrólito, capacitância de dupla camada (Cdc), além da impedância de Warburg (ZW) 

(YUAN ET AL., 2010). 

 

 

 



37 

 

Figura 13: Representação do circuito de Randles (A) e do Diagrama de Nyquist ideal (B) na EIE. 
 

 
Fonte: CARVALHO, ANDRADE, BUENO (2006). Adaptado. 

 

A Figura 13B traz a idealização dos elementos previstos o circuito de Randles. As 

regiões de altas frequências estão associadas à resistência ôhmica da solução eletrolítica, Re, já 

as regiões de frequências intermediarias representam a resistência à transferência de cargas Rtc. 

O efeito de relaxação é representado pelo semicírculo, o valor de Rtc corresponde a medida do 

diâmetro deste semicírculo Rtc. A impedância de Warburg, ZW, é representada pela região 

linear, que corresponde ao processo de difusão semi-infinita. Como o processo de difusão é 

limitado pelo acúmulo de cargas na interface do eletrodo/solução, há  formação de capacitância 

Cdc (BRUCE, 1997; CARVALHO, ANDRADE E BUENO, 2006). 

Vários elementos de reconhecimento têm sido utilizados no desenvolvimento de 

biossensores impedimétricos, com destaque para os aptâmeros, células, enzimas e 

antígenos/anticorpos (BAHADIR E SEZGINTÜRK, 2016). 

Aptâmeros são oligonucleotídeos artificiais de DNA ou RNA de cadeia simples, 

selecionados a partir de grandes bibliotecas. Diferentes tipos de moléculas alvo incluindo 

proteínas, moléculas pequenas, células, vírus e bactérias e aminoácidos podem ser 

especificamente ligados a aptâmeros com alta afinidade. Aptâmeros apresentaram 

características como especificidade, afinidade e estabilidade de ligação à molécula alvo (ERDEM 

E CONGUR, 2014). As alterações conformacionais do aptâmero ao se ligar a molécula alvo 

podem alterar a resistência, passagem de corrente ou impedância do sistema, que pode ser 

monitorada por EIE. Este monitoramento pode ser de forma direta sem uso de marcadores, 

através da marcação de sequências de ácido nucléico com substâncias eletroativas ou por meio 

de sondas eletroquímicas (REGAN ET AL., 2014). 

Biossensores baseados em células também tem sido usado em sistemas de detecção 

por EIE, onde são utilizadas células procariotas e eucariotas que podem se comercialmente 

adquiridas. As células biológicas possuem características distintas de condutividade, com 
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membrana celular de característica isolante, devido à presença da bicamada lipídica, e interior 

altamente condutor, causado pela presença de mitocôndrias, núcleo, moléculas dissolvidas e 

outras estruturas. O uso da EIE em biossensores celulares pode ser mensurando-se a mudança 

de impedância causada pela interação entre o analito e os eletrodos modificados por bactérias 

ou pelos metabolitos produzidos por células bacterianas como resultado da interação destas com 

o analito (YANG E BASHIR, 2008; BANERJEE E BHUNIA, 2009). 

Biossensores enzimáticos têm na imobilização da enzima sob a superfície do 

eletrodo uma etapa primordial em sua fabricação. Várias estratégias são utilizadas na 

imobilização de enzimas, tais como ligação covalente, adsorção física, aprisionamento, e 

ligação cruzada. A escolha da técnica mais adequada também depende da natureza da enzima, 

do transdutor e do modo de detecção.  Um método de imobilização enzimática ideal deve 

proporcionar ao biossensor sensibilidade e máxima estabilidade. Uma forma simples de 

detecção por EIE pode ser utilizada em biossensores enzimáticos, quando se tem um aumento 

de capacitância gerado pela degradação de um polímero devido a um aumento de pH resultante 

da interação da enzima com o substrato (CORTINA ET AL., 2006; SASSOLAS, BLUM E LECA-

BOUVIER, 2012). 

Por outro lado, a EIE é a técnica eletroquímica mais utilizada para o 

desenvolvimento de imunossensores, uma vez que, nestes dispositivos o componente biológico 

imobilizado, que são antígenos (Ag) ou anticorpos (Ac), não apresentam propriedades 

específicas para realizar uma detecção direta, necessitando-se assim de etapas de biomarcação 

e/ou funcionalização destas biomoléculas.  Desta forma, a EIE responde de forma bastante 

satisfatória ao monitoramento direto da interação Ag/Ac, podendo avaliar as alterações elétricas 

na superfície do transdutor relacionadas a interação da sonda com o alvo específico, sem a 

necessidade de uma reação secundária ou agente modificador (FERREIRA, 2009).  

 

2.4 – Imunossensores impedimétricos 

 

Um imunossensor consiste de dois processos, um processo de reconhecimento 

molecular, para detecção da reação de ligação específica antígeno/anticorpo na superfície do 

receptor, e o processo de transferência do sinal, que corresponde às alterações ópticas, 

espectroscópicas, eletroquímicas, ou elétricas, decorrentes desta interação. Uma precipitação 

insolúvel, que ocorra na superfície do eletrodo, pode alterar características de transferência 

interfacial de elétrons entre a sonda redox e o eletrodo. As características interfaciais de 

transferência de elétrons da sonda redox, como capacitância e resistência, podem ser 
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monitoradas sensitivamente por EIE. Sendo assim, a resistência à transferência de carga da 

sonda redox pode ser aumentada como resultado da formação de complexos antígeno-anticorpo 

ou precipitações na superfície do elétrodo (RUAN, YANG E LI, 2002). 

Imunossensores impedimétricos com interação por afinidade são muito atrativos, 

por dispensarem uso de marcadores, e apresentarem respostas rápidas. Além disso, não é 

necessário a utilização de analistas especializados para seu manuseio, e tem ainda um grande 

potencial para desenvolvimento de sensores para multi-analitos. A busca por métodos 

alternativos aos imunoensaios como o ELISA é objeto de muitas pesquisas atualmente, tanto 

no nível acadêmico como no industrial, trazendo um cenário positivo ao desenvolvimento de 

imunossensores impedimétricos. Os imunossensores impedimétricos podem ser potencialmente 

utilizados para fins qualitativos, em testes para detecção de bactérias, gravidez, rastreio de 

alergias, etc (GUAN, MIAO E ZHANG, 2004; PRODROMIDIS, 2010).  

Na Tabela 4 são apresentadas algumas publicações recentes, que descrevem a 

utilização dos imunossensores impedimétricos em vários campos de área clínica. 

 

Tabela 4: Relato de algumas publicações recentes que utilizam imunossensores impedimétricos em diversas áreas 

da saúde. 
 

Molécula alvo Etapa de imobilização Referência 

Ocratoxina A 

(OTA) 

Eletrodo Au/SAM/EDC/NHS/Proteína A/anticorpos 

Anti-OTA 

(MALVANO ET 

AL., 2016). 

Neurotoxina 

botulínica A 

(NTBo/A) 

Eletrodo de carbono vítreo modificado com 

nanopartículas de Au/grafeno/quitosano/anticorpo 

NTBo/A 

(AFKHAMI ET 

AL., 2016). 

Proteoglicano de 

sulfato de 

condroitina 4 

(CSPG4) 

Eletrodo de óxido de índio-estanho 

(ITO)/nanocompósito de óxido de 

polianilina/grafeno/glutaraldeído/ anticorpos anti- 

CSPG4. 

(FU ET AL., 

2016). 

Biomarcador 

cardíaco 

mioglobina 

Eletrodo de impresso de grafite/quantum dots 

grafeno/EDC/NHS/Anticorpos anti-Mioglobina. 

(TUTEJA ET 

AL., 2016). 

Telopeptídeo c-

terminal (CTx) 

Eletrodos de nanotubos de carbono/nanopartículas de 

ouro/PBS/BSA/anticorpos anti-CTX 

(RAMANATHA

N ET AL., 

2016). 
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Ácido 

hialuronato 

(HA) e Fator de 

crescimento beta 

1 (TGF-1) 

Eletrodo interdigitado de vidro, Au, 

Cr/Polietilenoglicol/ PBS/NHS/ anticorpos anti-HA e 

anti TGF-1 

(YAO ET AL., 

2016) 

Bisfenol A (BPA) 

Eletrodo de carbono/Nanotubos de 

carbonos/Nanopartículas de Ouro/BSA/Anticorpos 

anti-BPA 

(HUANG, LI E 

ZHENG, 

2016). 

Streptococcus, 

Trachomatis, C. 

Albicans 

Microeletrodos interdigitados de 

vidro,Au/Polietilenoglicol/ ácido 11-

mercaptoundecanóico/ 2-mercaptoetanol/EDC-

NHS/Proteína A/BSA/ Anticorpos anti-Streptococcus, 

anti-C. Trachomatis, Anti-C. Albicans e negativo. 

(CHIRIACÒ ET 

AL., 2016) 

Ácido 2,4-

diclorofenoxiacét

ico (2,4-D) 

Eletrodo impresso de nanotubos de carbono/ 

/Nanocompósitos de Au/ Anticorpos anti-2,4-D 

(FUSCO ET AL., 

2016). 

Verde malaquita 

(MG) e 

Leucomalacita 

verde (LMG) 

Eletrodo de carbono vítreo/1, 4-fenilenodiamina/ BSA-

AuNanocompósitos/EDC-NHS/ Anticorpos anti-LMG 

 

(ZHU ET AL., 

2016). 

Salbutamol 

(SAL) 

Eletrodo impresso de carbono/AuNanocompósitos/ 1-

etil-3- (3-dimetilamino-propil) carbodiimida/N-

hidroxissuccinimida/ ácido mercaptoproponico/ 

anticorpo monoclonal anti-SAL. 

(LIN, WU E 

KUO, 2016). 

Vírus citrus 

tristeza (CTV) 

Eletrodo de ouro /ácido 3-mercapto propiônico/EDC-

NHS/anticorpos anti-CTV 

(HAJI-

HASHEMI ET 

AL., 2016) 

Aflatoxina B1 
Polietileno dopado com óxido de grafeno / 

nanocompósito de ácido pirrolepropílico 

(WANG ET AL., 

2015). 

Oncomarcador 

CA-125 

Eletrodo de ouro modificado por ácido 

mercaptopropiónico conjugado e com nanopartículas 

de ouro revestidas com sílica e anticorpo monoclonal 

anti-CA-125. 

(JOHARI-

AHAR ET AL., 

2015) 
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HER-2 

 

Nanopartículas de ouro / eletrodo nanocompósito de 

carbono / (AuNPs / MW-CILE) 

(ARKAN ET 

AL., 2015) 

Escherichia coli 

O157:H7 

Imobilização de anticorpos de E.coli em 

ITO/epoxissilano. 

(DOS SANTOS 

ET AL., 2015). 

Corante têxtil 

DO1 

Anticorpo anti-DO1imobilizado em eletrodo de 

carbono vítreo / 1,12-diaminododecano /1,7-diamino-

heptano. 

(YANG ET AL., 

2015). 

Antígeno 

Prostático 

Específico (PSA) 

Anticorpo monoclonal de PSA sob eletrodo de carbono 

vítreo com filme de óxido de grafeno / quitosano. 

(KAVOSI ET 

AL., 2015). 

Adenovírus de 

tipo 5 (Ad5) 

Anticorpo monoclonal anti-Ad5/nanopartículas 

AU/1,6-hexanoditiol/ácido 11-mercaptoundecanóico/ 

EDC / NHS 

(LIN ET AL., 

2015) 

NS1 
Eletrodo de ouro modificado com anti-NS1/ácido 11-

mercaptoundecanóico/6-mercapto-hexanol. 

(CECCHETTO 

ET AL., 2015). 

Carbofurano 
Anticorpos de carbofurano imobilizados no eletrodo de 

Au/Glutaraldeído/L-cisteína. 

(LIU ET AL., 

2015) 

Interleucina-4 

bovina 

Anticorpostos anti- interleucina-4 bovina/óxido de 

grafeno/quitosano/ eletrodo de carbono vítreo. 

(CHEN ET AL., 

2015). 

Clorpirifós 
Anticorpos monoclonais anti-clorpirifós/ proteína 

A/BSA/microeletrodo de ouro. 

(CAO ET AL., 

2015). 

Doxorrubicina 

Au/3-(trimetoxisilinal)-1- propanotiol (MPTs)AuNPs/ 

doxorrubicina monoclonal anticorpo/BSA/ 

doxorrubicina 

(REZAEI, 

ASKARPOUR E 

ENSAFI, 

2014). 

HER-3 
Eletrodo impresso de nanotubos de carbono 

modificado/EDC/NHS/anti-HER-3/ BSA/HER-3 

(ASAV E 

SEZGINTÜRK

, 2014). 

Anticorpos 

anti-

hemoglutinina 

GCE/EDC/NHS/ etanolamina /anti-His IgG  

monoclonal  anticorpo/recombinante hemaglutinina 

marcada (His-H5HA)/BSA/ Anticorpos anti-

hemoglutinina 

(JAROCKA 

ET AL., 

2014) 
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Antígeno do 

cancer 

associado ao 

sialil-Tn (STn) 

SPE/Au/MHDA/EDC/NHS/Sambucus nigra 

agglutinin tipo I (SNA-I)/ etanolamina / antígeno  

STn 

(SILVA ET 

AL., 2014). 

Bactéria 

patogênica 

Membrana de alumina anodizada/(3-

glicidiloxipropilol) - 

trimetoxisilano/(GPTMS)/ácido hialurônico 

(HA)/EDC/sulfo-NHS/anti-E.coli O157:H7 

anticorpos/E.coli O157:H7 

(JOUNG ET 

AL., 2013). 

Antígeno da 

interleucina 6 

SiO2/Si/SWCNTs/AuNPs/mercaptoacetico 

acido/EDC/NHS/anti-IL-6-anticorpo- BSA/IL-6 

antigeno 

(YANG ET 

AL., 2013). 

Proteínca C 

Reativa 
Au/Polietilenoglicol/EDC/NHS/anti CRP/BSA/CRP 

(BRYAN ET 

AL., 2013) 

Fator de 

necrose 

tumoral (TNF-

) 

Fator de necrose tumoral (TNF-) 

(PUI ET AL., 

2013)Pui et 

al. (2013) 

Salmonella 

typhimurium 

GCE/MWCNT/PAMAM/AuNPs/MACA/NHS/EDC/a

nticorpos anti Salmonella typhimurium  

/BSA/Salmonella  typhimurium 

(DONG ET 

AL., 2013)) 

Insulina 
Au/polietilenoglicol/EDC/NHs/anti-

insulina/BSA/insulina 

(XU, 

LUO E 

DAVIS, 

2013) 

Gonadotrofina 

Coriônica 

humana 

(hCG) 

Eletrodo impresso de carbono / copolímero de 

ácido polipirrol-pirrole-2-carboxílico / NHS / 

EDC / anticorpo hCG / etanolamina / hCG 

(HOLFORD 

ET AL., 

2013) 

Proteína 

básica anti-

mielina (anti-

MBP) 

Pt/ Dióxido de gelatina-titânio TiO2 / MBP / BSA / 

anti-MBP Pt / gelatina / MBP / BSA / anti-MBP 

(DERKUS 

ET AL., 

2013) 
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Adenovirus 

Au/PANI + 2- mercaptoetilamina (2-ABA)/ 

sulfosuccinimidilo-(N-maleimidometilo) 

ciclohexano-1-carboxilato  (sulfo-SMCC) /  IgG / 

Ads reduzido 

(CAYGILL 

ET AL., 

2012) 

E.coli Au/PANI/Glu/anti-E.coli anticorpo/E.coli 

(CHOWDHU

RY ET AL., 

2012) 

Troponina 

Cardiaca 

Au/MHDA + Biotina caproil-DPPE neutravidina / 

biotinilado 

(BILLAH ET 

AL., 2012) 

Aflatoxina M1 

(AFM1) 

Ag /11- acido mercaptoundecanóico (MPA) /anticorpo 

(anti-AFM1)/EDC/NHS/AFM1 

(BACHER 

ET AL., 

2012) 

Clorafenicol 

(CAP) 

Au/SATUM/AuNPs/MSA/EDC/NHS/anti-CAP 

anticorpo/etanolamina/CAP 

(CHULLAS

AT ET AL., 

2011) 

Psoríase 
SPE/ polianilina /biotina-sulfo-NHS/neutravidina/ 

Anti-psoriasina biotinilada / BSA/psoriasina 

(TRUONG 

ET AL., 

2011) 

Biomarcador de 

trombose venosa 

profunda (D-

dimero) 

Pastilha de Silicone/Ti/Au/11-amino-1-undecanothiol 

(aminotiol)/SWCNT-COOH/ NHS/EDC/anti-D-

dimero/D-dimero 

(BOURIGU

A ET AL., 

2010) 

Esclerose 

múltipla 

Eletrodo impresso descartável /16-MHDA/EDC/sulfo-

NHS/ 

anti-IL-12-IgG/etanolamina/.interleucina-12 (IL-12) 

(BHAVSAR 

ET AL., 

2009) 

 

Apesar das inúmeras pesquisas sobre o desenvolvimento de imunossensores, e 

todas as vantagens relacionadas à suas aplicações, podem existir algumas barreiras que limitem 

seu uso. A dificuldade de simplificar e miniaturizar a detecção de impedância juntamente à 

adsorção inespecífica em matrizes complexas estão entre os principais entraves para que muitos 

imunossensores impedimétricos sejam produzidos em escala comercial (RADHAKRISHNAN ET 

AL., 2014). 
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A utilização de eletrodos impressos (EI) para o desenvolvimento dos 

imunossensores impedimétricos buscam superar alguns dos obstáculos citados anteriormente, 

que de alguma forma podem impedir sua aplicabilidade. Eletrodos impressos possuem 

estabilidade definidas, são descartáveis e podem ser usados não somente em imunossensores, 

mas também em genossensores, biossensores enzimáticos e demais tipos de biossensores 

(CAYGILL ET AL., 2012). 

 

2.5 – Eletrodos impressos aplicados em biossensores  

 

O uso da tecnologia de screen-printed aplicada à impressão de eletrodos apontou 

para uma nova oportunidade em aplicar estes dispositivos e técnicas eletroquímicas em análises 

in loco. Os EI podem ser utilizados em diversos campos, dentre eles o monitoramento de 

poluentes ou contaminantes na área de agropecuária e ambiental, processos industriais, análises 

clínicas, forenses, biológicas, dentre outras. Isto se deve a características atrativas dos EI, tais 

como portabilidade, simplicidade de operação, confiabilidade, descarte e capacidade de 

produção em massa. A superfície dos EI podem ser facilmente modificadas para se ajustar a 

múltiplas finalidades com diferentes analitos. Além disso, o uso destes dispositivos requer 

quantidades mínimas de amostra, o que é altamente desejável no campo clínico (LI ET AL., 2012; 

SILVA ET AL., 2014). A Figura 14 ilustra basicamente os elementos de um EI, bem como algumas 

formas encontradas no mercado. 

 

Figura 14: Esquema representativo de um eletrodo impresso. 

 
 

 
 

Fonte: AZAM (2014). Adaptado. 

  

EIs podem ser integrados a diferentes acessórios e instrumentação para aplicações 

mais específicas. Atualmente há no mercado uma variedade de potenciostatos, desde a versão 

de laboratório, com tamanho convencional, aos modelos portáteis. Na Figura 15 estão ilustrados 

A 

B 
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alguns modelos portáteis de potenciostatos, sendo que a Figura 15A representa 

bipotenciostato/galvanostato que pode ser usado com um ou dois eletrodos de trabalho e 

aplicado em voltametria, amperometria ou potenciometria, o dispositivo é conectado e 

alimentado por meio de entrada USB.  A Figura 15B ilustra um bipotenciostato que pode ser 

usado com um ou dois eletrodos de trabalho, e aplicado a técnicas eletroquímicas como: 

amperometria e voltametrias: cíclica, pulso diferencial e onda quadrada. Na Figura 15C pode 

se observar o DropStat, que é um novo conceito de potenciostato especialmente concebido para 

pesquisadores que desenvolvem sensores eletroquímicos e querem demonstrar sua aplicação 

real. O DropSat pode ser configurado conforme as necessidades específicas de cada sensor, 

permitindo visualizar na tela LCD de um computador de mão a concentração do analito (YERGA 

ET AL., 2014). 

 

Figura 15: Modelos de potenciostatos portáteis. Sendo: (A) bipotenciostato portátil modelo μStat300, (B) 

Bipotenciostato portátil modelo μSTAT 200 e (C) Dropstat sensor eletroquímico portátil. 
 

  
 

Fonte: DROPSENS®. Disponível em: http://www.dropsens.com/en/potentiostats_pag.html  

 

 

Os EI, em se tratando de biossensores eletroquímicos, passaram por melhorias 

significativas nas últimas décadas no que diz a seu formato e aos materiais de impressão. 

Durante o processo de impressão dos EI, as tintas mais usadas são a de prata, ouro e carbono. 

Tais dispositivos, geralmente, são configurados com três eletrodos (trabalho, referência e 

auxiliar), conforme Figura 14A, e impressos em vários tipos de substratos como plásticos ou 

cerâmicas. A tinta de prata é impressa como faixa condutora e eletrodo de referência, já os 

eletrodos de trabalho e contra eletrodo, são em sua maioria, impressos com tinta de carbono ou 

de ouro. A tinta de carbono tem uso difundido por seu baixo custo, facilidade e capacidade de 

modificação, além de ser relativamente estável e quimicamente inerte. A tinta de ouro também 

é bastante empregada no desenvolvimento dos EI, que apesar de ter custo mais elevado, atrai 

grande interesse devido à possibilidade de modificação da superfície com monocamadas 

 

http://www.dropsens.com/en/potentiostats_pag.html
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automontadas, do inglês, Self-Assembled Monolayer (SAMs) através de fortes ligações entre 

Au-S (PEREIRA ET AL., 2011; SERAFÍN ET AL., 2011).  

A facilidade de modificação em massa dos EIs, permitem ajustá-los à múltiplas 

finalidades, ampliando seu campo de aplicação quando comparado aos eletrodos de carbono 

tradicionais, que necessitam diversas etapas da preparação (ALONSO-LOMILLO, DOMÍNGUEZ-

RENEDO E ARCOS-MARTÍNEZ, 2010). Há também utilização de nanoestruturas na fabricação de 

EI, a partir de Au, Ag, Pt, Pd, nanotubos de carbono (CNTs) e tintas à base de grafeno, visando 

dar maior eficiência na imobilização de moléculas biológicas e acelerar a taxa de transferência 

de elétrons na superfície do eletrodo (TALEAT, KHOSHROO E MAZLOUM-ARDAKANI, 2014). 

O grafeno é um nanomaterial à base de carbono que vem chamando a atenção das 

comunidades científicas experimentais e teóricas desde a sua criação e descoberta, em 2004, 

seu uso está em franca expansão em pesquisas sobre desenvolvimento de sensores e 

biossensores eletroquímicos. O grafeno apresenta excelente condutividade, grande mobilidade 

de carga, elevada relação superfície/volume; representa uma promissora plataforma de 

transdução para a construção de biossensores devido às suas notáveis propriedades eletrônicas, 

mecânicas e térmicas (NOVOSELOV ET AL., 2004; LOO, BONANNI E PUMERA, 2012; MEHTA ET 

AL., 2016). Existem diferentes tipos de nanomateriais à base de grafeno, e seu tipo está 

intimamente relacionado com o método de produção. O grafeno pode ser produzido por 

crescimento químico de deposição de vapor, esfoliação mecânica de grafite ou esfoliação de 

óxido de grafite (DREYER, RUOFF E BIELAWSKI, 2010). 

A utilização de EI em imunossensores garante maior viabilidade no 

desenvolvimento destes, devido à condição de se produzir transdutores eletroquímicos 

mecanicamente robustos. Isso permite miniaturização de sensores, possibilitando integração 

dos eletrodos de referência e trabalho no mesmo chip, além de monitoramento in loco. Todavia, 

deve-se evitar o uso de soluções tampão com caráter orgânico na acumulação do analito na 

superfície do eletrodo, devido à possibilidade de dissolução das tintas do EI, podendo causar 

diminuição no limite de detecção e sensibilidade (DE ÁVILA ET AL., 2013; SILVA, B. V. ET AL., 

2013).  

 

2.6 – Eletrodos quimicamente modificados em biossensores 

 

A formação de finas películas eletroativas, monocamadas ou revestimentos grossos 

de substrato condutor sob um eletrodo o torna um eletrodo quimicamente modificado. Murray 

e colaboradores, em 1975, foram os primeiros a utilizar o termo EQM, onde controlaram as 
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propriedades físico-químicas da interface eletrodo/solução monomérica. Esta camada de 

substrato condutor sob o eletrodo pode resultar numa melhora na cinética de transferência de 

elétrons. Os materiais mais comumente utilizados em EQM são ouro, platina, carbono, fibras 

de carbono e pasta de carbono. As formas mais comuns de modificar os EQM são adsorção, 

ligação covalente, filmes poliméricos e materiais compósitos. A Tabela 5 apresenta as 

características de cada método de modificação de eletrodos (MOSES, WIER E MURRAY, 1975; 

LABUDA, 1992; SOUZA, 1997). 

 

Tabela 5: Tipos de modificação em eletrodos quimicamente modificados e suas principais características. 
 

Modificação Vantagens Desvantagens 

Adsorção 

Incorporação simples e rápida de 

compostos em uma ampla gama 

de eletrodos base. 

Desorção do modificador para o 

meio com perda de 

reprodutibilidade, reduzindo sua 

vida útil. 

Ligação covalente 

Incorporação de um vasto 

número de substâncias, de 

maneira estável. 

São difíceis de preparar, geram 

coberturas com no máximo uma 

monocamada imobilizada. 

Filmes poliméricos 

Imobilização de policamadas da 

espécie ativa na superfície do 

eletrodo. 

Elucidação do mecanismo de 

polimerização, estudo de 

seletividade. 

Materiais Compósitos 
Possibilidade de modificação 

interna do material eletródico. 

Perda gradual do modificador 

para à solução de medida, 

prejudicando a 

reprodutibilidade. 

Fonte: LABUDA (1992). Adaptado.  

 

O primeiro relato de condutividade elétrica em um polímero conjugado foi em 1977 

por Shirakawa (SHIRAKAWA ET AL., 1977). O advento de polímeros condutores é um marco na 

ciência analítica moderna com seu uso amplamente difundido em aplicações eletroanalíticas. 

Eletrodos quimicamente modificados têm atraído atenção considerável no desenvolvimento de 

novos sensores e biossensores eletroquímicos porque possuem as propriedades elétricas dos 

metais, e a funcionalidade dos filmes poliméricos. Além disso, oferecem vantagens como alta 

sensibilidade, seletividade, efeito de interferência reduzido, pré-concentração de espécies-alvo, 

etc. A eletrogeração do filme polimérico é compatível com processos de fabricação em massa, 
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além de proporcionar o controle sobre as propriedades do revestimento polimérico, tal como 

morfologia e espessura (COSNIER, 2007; MOUSTY, 2010). A Figura 16 ilustra as vantagens no 

uso de polímeros condutores em EQM. 

 

Figura 16: Vantagens no uso de polímeros condutores em EQM. 
 

 
 

Fonte: COSNIER (2007). Adaptado. 

 

Polímeros condutores (PC) consistem num grupo de compostos com propriedades 

muito específicas, que adentram campos distintos de investigação eletroquímica. PC são de 

grande importância científica e tecnológica, devido às suas propriedades elétricas, eletrônicas, 

magnéticas e ópticas. Eles têm sido recentemente utilizados em uma série de aplicações 

práticas, como displays eletrônicos, telecomunicações, eletrônica molecular e sensores, etc 

(AHUJA, MIR E KUMAR, 2007).  

Os polímeros possuem duplas ligações conjugadas ao longo de sua estrutura onde 

há mobilidade de elétrons. Cada dupla ligação contém uma ligação forte, ligação sigma (), e 

a ligação pi () onde os elétrons podem mover-se em torno do sistema promovendo 

condutividade elétrica (LI, BAI E SHI, 2009). A condutividade elétrica nos polímeros pode ser 

induzida através do doping pela adição ou remoção dos elétrons. Uma vez que o doping ocorre, 

os elétrons podem "saltar" em torno da estrutura do polímero, e à medida que os elétrons se 
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movem ao longo da molécula a corrente elétrica é gerada. Ela pode ser ajustada por 

manipulação química da estrutura do polímero, pela natureza do dopante, pelo nível de 

dopagem ou por mistura com outros polímeros (ANGELOPOULOS, 2001). O uso de polímeros 

condutores no desenvolvimento de biossensores constitui numa excelente alternativa na 

melhora de seu desempenho, agindo como intermediário nos processos de interação receptor/ 

analito e na transdução do sinal melhorando o tempo de resposta, sensibilidade e limite de 

detecção (AHUJA, MIR E KUMAR, 2007; PARK, YOON E KIM, 2010). 

O termo "nanocompósitos de polímero" é geralmente utilizado para se referir a um 

material que consiste da junção de polímeros condutores à nanomateriais de conhecida 

importância eletroquímica. Os nanocompósitos de polímero apresentam propriedades especiais, 

devido ao efeito sinérgico de seus componentes, que é distinta de suas contrapartes individuais, 

levando ao desenvolvimento de compostos altamente eletroativos. Nanomateriais utilizados 

para esses fins incluem principalmente um polímero condutor com nanopartículas de metal, 

nanotubos de carbono ou grafeno, eles possuem como principais vantagens sua grande área 

superficial e alta condutividade elétrica, que levam a melhora na sensibilidade, seletividade e 

os limites de detecção (GANGOPADHYAY E DE, 2000; TANG, CHEN E HU, 2017). 

A técnica eletroquímica é geralmente escolhida para sintetizar nanomateriais. A 

polimerização eletroquímica tem como características a possibilidade de controlar variáveis 

como velocidade de formação e espessura da película. O processo de formação do polímero 

envolve transferência de elétrons de um monômero em solução para o elétrodo de trabalho, 

realizando reações de oxidação e/ou redução (GANGOPADHYAY E DE, 2000). A técnica de 

Voltametria Cíclica (VC) é muito utilizada na formação de filmes poliméricos, produzindo uma 

fina película sintética (GANGOPADHYAY E DE, 2000). 

Nas últimas cinco décadas, métodos voltamétricos se tornaram uma ferramenta 

popular para estudos de reações eletroquímicas, de radicais livres gerados eletroquimicamente, 

de catálise enzimática, química de coordenação, controle de qualidade industrial e também na 

determinação de concentrações de vestígios de substâncias em compostos biológicos (JADON 

ET AL., 2016). A técnica de voltametria faz a medida de corrente a um potencial fixo, 

dependendo do potencial aplicado e do tipo de elétrodo de trabalho, compostos eletroativos são 

oxidados ou reduzidos no eletrodo de trabalho, originando uma corrente. Os métodos 

voltamétricos têm como característica alta sensibilidade, versatilidade e robustez, já a 

seletividade pode deixar a desejar, devido à contribuição para geração de corrente de compostos 

que são eletroquimicamente ativos abaixo do potencial aplicado (GANGOPADHYAY E DE, 2000). 
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 Tendo em vistas todos os aspectos apresentados que dizem respeito ao 

desenvolvimento de biossensores, bem como a importância na busca de métodos diagnósticos 

rápidos e confiáveis para LVC, este projeto irá abordar o desenvolvimento de um imunossensor 

eletroquímico sobre EG e EIG modificados com filmes poliméricos derivados do 2-HCA capaz 

de detectar anticorpos de LVC em amostras de soros caninos utilizando-se a EIE como técnica 

de detecção.   
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 – Objetivo geral 

 

Desenvolver um imunossensor impedimétrico para detecção de Leishmaniose 

visceral em amostras de soros canino, através da utilização de plataformas eletroquímicas a 

base de eletrodos de grafite e eletrodos impressos de grafite, modificadas por meio da 

eletropolimerização do ácido 2-hidroxicinâmico, contendo imobilizado sobre esta superfície, 

antígeno de Leishmania infantum. 

 

3.2 – Objetivos específicos 

 

 Eletropolimerizar o 2-HCA sobre EG e EIG;  

 Analisar as propriedades eletroquímicas dos filmes poliméricos obtidos; 

 Analisar pela técnica de microscopia eletrônica de varredura, a morfologia dos eletrodos 

modificados com poli(2-HCA);  

 Imobilizar antígenos de Leishmania infantum, e investigar a capacidade de 

reconhecimento dos respectivos anticorpos específicos através da EIE; 

 Otimizar os parâmetros de construção do imunossensor impedimétrico variando-se a 

concentração de antígeno imobilizado; 

 Investigar o efeito da diluição das amostras contendo o soro canino com anticorpos 

específicos; 

 Otimizar o tempo de imobilização dos antígenos L. infantum; 

 Avaliar a resposta do imunossensor na presença de amostras de soro canino contendo 

anticorpos não específicos para LV (teste interferentes); 

 Estudar o efeito na resposta da EIE em relação a diluição do soro de amostras não 

específicas;  

 Avaliar a influência do filme polimérico derivado do 2-HCA na construção do 

transdutor; 

 Comparar a resposta do imunossensor na presença de amostras de soros de cães 

diagnosticados como positivos e negativos para Leishmaniose visceral canina.  
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4. PROCEDIMETO EXPERIMENTAL 

 

4.1 – Instrumentação e soluções 

 

Para todas as medidas eletroquímicas foi utilizado Potenciostato/Galvanostato da 

AUTOLAB modelo PGSTAT128N contendo módulo FRA32M, acoplados a um computador 

com software NOVA 1.10. Os eletrodos impressos de carbono modificados com monocamada 

de óxido de grafeno (DRP-110GPHOX – DRP110D) com dimensões de 3,4 x 1,0 x 0,05 cm 

(larg. x tam. x alt.) foram obtidos da DropSens®. Para as medidas utilizando os EI foi utilizado 

um conector da DROPSENS® modelo DRP-DSC de 8,0 x 4,0 x 3,5 cm (comp. x larg. x alt.).  

As imagens foram realizas por um Microscópico Eletrônico de Varredura (MEV) de bancada 

da marca Hitachi modelo TM3000. 

Todas as soluções foram preparadas antes de casa uso, com água mili-Q, 

resistividade aproximada de 18,2 MΩ.cm-1 e desaeradas com N2(g) por 10 min. Sendo assim, 

preparou-se soluções de ácido sulfúrico (Vetec, 95-98%) 0,50 M; solução de ácido 2-

hidroxicinâmico (Sigma Aldrich, 98%) 2,50 mM diluído em solução aquosa de ácido sulfúrico 

0,50 M, contendo 1,0 mL de álcool etílico (98%); solução aquosa de ferro/ferricianeto de 

potássio (Sigma-Aldrich, 99%) 5,00 mM contendo 0,10 M de KCl (Vetec, 99%); solução 

tampão HBS-EP pH 7.40, preparada através da mistura das soluções aquosas: HEPES pH 7,40 

(10 mM), EDTA pH 8,00 (3,0 mM), NaCl (150 mM) e surfactante P20 (0,005%). Esta solução 

(HBS-EP pH 7,40) foi utilizada na dissolução de antígenos de L. infantum e dos soros caninos 

positivos e negativos para Leishmaniose visceral canina; 

 

4.2 – Metodologia 

 

Foi utilizado dois tipos de matriz para desenvolvimento do imunossensor. Sendo 

assim, para os testes iniciais de eletropolimerização e caracterização do poli(2-HCA), utilizou-

se EG os quais apresentavam uma área geométrica de 0,2970 cm2.  

Por outro lado, visando a miniaturização do dispositivo, a imobilização dos 

antígenos, e testes com amostras de soros caninos contendo anticorpos positivos e negativos 

para LVC foram utilizados EIG com área geométrica de 0,1257 cm2, os quais também foram 

modificados com poli(2-HCA).  

 



 

 

54 

4.2.1 - Pré-condicionamento dos eletrodos de trabalho  

 

Antes da etapa de eletropolimerização, os EG e EIG foram analisados em solução 

aquosa da sonda redox K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6  5,0 mM contendo KCl 0,10 M, numa faixa  de 

potencial de -0,25 a +0,80V. Este par redox possui comportamento eletroquímico conhecido, 

sendo considerado padrão eletroquímico. 

Logo após, os eletrodos foram lavados com água deionizada, secos sob fluxo de 

N2(g) e 5 ciclos de varredura, em solução de ácido sulfúrico 0,50 M, na faixa de potencial de      

-0,20 a +1,20 V foram realizados para condicionamento do eletrodo. Foram selecionados 

eletrodos que apresentaram corrente capacitiva inferior a 50 μA para EG e a 20µA para EIG. 

 

4.2.2 - Eletropolimerização do ácido 2-hidroxicinâmico 

 

A eletropolimerização do 2-HCA sobre o EG foi realizada numa célula 

eletroquímica de três compartimentos, Figura 17 A, de volume aproximado de 25 mL. A 

eletrodeposição foi conduzida em ácido sulfúrico na faixa de potencial -0,20 a +1,20 V. Todos 

os potenciais foram em referência ao eletrodo de Ag/AgCl (KCl 3,00 M), o eletrodo auxiliar 

utilizado foi fio de platina.  

Para a eletropolimerização sobre o EIG foi utilizado sistema apresentado na Figura 

17B. A princípio, foram adicionados 100 µL da solução de monômero e a varredura de potencial 

foi realizada na faixa de -0,20 a +1,20 V, para posterior definição da faixa ideal. 

 

Figura 17: (A) Célula eletroquímica montada utilizada o EG; (B) Eletrodo impresso de grafeno e célula 

eletroquímica montada. 
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Após a eletropolimerização, todos os eletrodos modificados foram analisados em 

soluções do eletrólito de suporte, utilizando-se 5 ciclos de potencial registrados na mesma faixa 

utilizada para eletropolimerização. Os eletrodos modificados também foram analisados em 

solução de K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6, na faixa de potencial de –0,25 a +0,80 V.  

 

4.2.3 – Análises de MEV 

 

Foi utilizado no experimento um microscópio de bancada da marca Hitachi modelo 

TM3030, nas ampliações de 250, 500, 1000 e 5000 vezes. O tratamento das imagens foi 

realizado utilizando-se o software fornecido pelo equipamento.  

 

4.2.4 – Obtenção dos antígenos e anticorpos 

 

Formas promastigotas de antígenos de L. infantum foram produzidas in house, 

conforme protocolo e patente depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 

por pesquisadores da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) (PI0605889-2). 

Amostras de soros caninos foram obtidas em áreas endêmicas de cães naturalmente 

infectados pelo L. infantum. Estas amostras possuem diagnóstico estabelecido pela Secretaria 

de Saúde de Belo Horizonte e confirmado pelo laboratório de Imunopatologia da UFOP, MG-

Brasil. Em adição, soros de cães saudáveis criados no biotério da UFOP foram usados como 

controles negativos. 

Estas amostras foram cedidas pela Profª. Helen Rodrigues Martins, coorientadora 

do trabalho, as quais foram obtidas em parceria com pesquisadores da UFOP e tiveram todos 

os protocolos devidamente registrado no Comitê de Ética em Pesquisa.  

 

4.2.5 – Construção e otimização do imunossensor  

 

O material biológico foi obtido de um pool de 10 cães com diagnóstico positivos e 

10 cães com diagnóstico negativo para LVC. Este material foi dissolvido em solução de tampão 

HBS-EP, já utilizado em outros trabalhos descritos na literatura, apresentado excelentes 

resultados na dissolução de antígenos e anticorpos de L. infantum (SOUTO ET AL., 2013; SOUTO 

ET AL., 2015).   

Aos EQM foram adicionados 35μL de solução contendo antígenos de L. infantum, 

sendo analisadas concentrações de 15, 30, 50, 70 e 100 μg.mL-1. Após 20 minutos de 
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imobilização do antígeno a 37 °C, foi feita lavagem em tampão HBS-EP por 6s, e em seguida 

EIE em K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6, com amplitude de excitação senoidal de 10mV e frequência de 

105 a 10-3 Hz sendo o potencial de circuito aberto (OCP). Após o término da impedância o 

eletrodo foi  lavado em água destilada e seco em N2.  Posteriormente, foram adicionados aos 

eletrodos 35 μL de solução concentrada de soro canino contendo anticorpos de L. infantum na 

diluição de 1:320 (soro canino/tampão), para se avaliar a diluição da solução de antígeno mais 

adequada para as análises subsequentes.  

A Figura 18 apresenta de modo esquemático as etapas de análise realizadas.  

 

Figura 18: Esquema de construção do imunossensor. 

 
 

 

Após a definição da diluição de antígeno, foram analisadas outras proporções de 

soro canino, 1:80, 1:160, 1:320, 1:640 e 1:1280, observando também 20 minutos de 

imobilização a 37 °C, lavando em tampão por 6s, secando em N2 e analisando os eletrodos por 

EIE. Após avaliação dos resultados em diferentes concentrações de antígeno e proporções de 

anticorpo, foram escolhidas as condições ideais para que se averiguasse a interferência do 

tempo de imobilização das soluções de antígenos e antígeno/anticorpos, sendo investigados os 

tempos de 20, 40 e 60 minutos. Após escolha das melhores condições do imunossensor, foram 

feitas análises para cães soro/negativos para L. infantum nestas circunstâncias, a fim de se 

avaliar a possibilidade de resultado falso positivo e interferentes nas análises. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para desenvolvimento da plataforma eletroquímica foi investigada a 

eletropolimerização e caracterização do poli(2-HCA) sobre EG e EIG. Diante dos resultados 

obtidos, foi possível verificar a formação e adsorção do filme polimérico, o qual apresentou 

propriedades eletroativas em ambos os eletrodos. A análise das propriedades eletroativas do 

filme polimérico, e a avaliação das imagens de MEV foram estudadas em ambos os EQM, 

possibilitando observar semelhanças e diferenças no comportamento do poli/2-HCA sob estas 

duas plataformas. Isto permitiu escolher o eletrodo mais propício à imobilização dos antígenos, 

assim como otimização dos parâmetros de eletropolimerização, imobilização do antígeno, e 

avaliação da imunorreação com anticorpos positivos e negativos anti-Leishmania infantum 

presentes em amostras de soros caninos.  

  

5.1 – Avaliação das propriedades eletroquímicas dos EG e EIE 

 

A técnica de voltametria cíclica foi desenvolvida para estudar a transferência de 

elétrons em reações redox convencionais em química orgânica e inorgânica. Na voltametria 

cíclica pode-se medir a corrente gerada numa célula eletroquímica após aplicação de um 

potencial ao eletrodo de trabalho, este potencial pode ter o curso da varredura revertido, 

havendo assim, potenciais de início, retorno e fim. A eficácia da VC está na capacidade de se 

observar rapidamente o comportamento redox de um composto numa vasta gama de potenciais 

(BRETT ET AL., 1993; FARGHALY, HAMEED E ABU-NAWWAS, 2014).  

A velocidade na troca de elétrons entre espécie redox e eletrodo de trabalho 

determinam a reversibilidade do sistema, em sistemas reversíveis esta troca é muito rápida, ao 

passo que em sistemas irreversíveis essa troca é lenta. Os sistemas considerados reversíveis de 

modo geral, apresentam ΔE = 59 mV (n = 1) e relação Ipa/Ipc = 1, os quase-reversíveis 

apresentem ΔE > 59 mV (n = 1) e os irreversíveis ΔE >> 59 mV ( n= 1) e Ipa/Ipc ≠ 1, (KISSINGER 

E HEINEMAN, 1983; BRETT ET AL., 1993). 

 Neste sentido, utilizou-se a VC para avaliar o comportamento eletroquímico dos 

EG e EIG frente à solução contendo o par redox ferro/ferricianeto de potássio (Figura 19). A 

solução de ferrocianeto/ferricianeto de potássio contendo KCl 0,10 M tem comportamento 

eletroquímico bem conhecido, porém o comportamento eletroquímico do par redox Fe3+/Fe2+ 

pode ser alterado pela presença de um agente modificador na superfície do eletrodo. Sendo 
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assim, análises voltamétricas nesta solução podem fornecer importantes informações a respeito 

do material adsorvido sobre os eletrodos.   

A Figura 19 mostra os VCs obtidos em solução de aquosa de K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6 

5,00 mM contendo KCl 0,10 M para os EG e EIG.  

 

Figura 19:  VCs obtidos em solução aquosa de K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6 5,00 mM contendo KCl 0,10 M, v = 50 

mV.s-1. Sendo: A) EG e B) EIG. 
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Na Figura 19A nota-se que o EG apresenta ΔE = 127 mV e relação de Ipa/Ipc = 0,98 

para o par redox estudado. Os valores de ΔE observados são maiores do que aquele esperado (ΔE = 

59 mV) para este tipo de sistema, e isto pode estar relacionado a alta rugosidade do grafite utilizado 

na fabricação deste eletrodo. Considerando que a concentração das espécies em solução, 

coeficiente de difusão e velocidade de varredura não se modificam durante as análises, o 
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parâmetro a ser considerado neste caso é área eletroquimicamente ativa na comparação entre 

diferentes eletrodos de grafite. O que permite dizer, a partir dos resultados encontrados, que os 

eletrodos selecionados possuem condições semelhantes diante a eletropolimerização do 

monômero. Desta forma, para realização da eletropolimerização foram selecionados EG que 

apresentaram ΔEp entre 120 e 130 mV em solução de K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6 5,00 mM contendo 

KCl 0,10 M (comportamento semelhante ao da Figura 19A). 

A Figura 19B ilustra voltamograma cíclico do EIG em solução de 

ferrocianeto/ferricianeto de potássio contendo KCl 0,10 M, onde podemos observar ΔE = 142 

mV e relação de Ipa/Ipc = 0,99. Neste eletrodo é possível notar menores valores de E em relação ao 

EG o que pode estar relacionado à maior condutividade do material eletródico (grafeno). Além 

disto, menores correntes catódicas e anódicas são observadas, e isto está diretamente relacionado a 

área ativa do eletrodo de trabalho que é menor para os EIG. Neste caso, não foi possível utilizar 

esta análise como critério para seleção dos eletrodos a serem utilizados na eletropolimerização. 

Isto acontece, por se tratar de eletrodo impresso já modificado e com características eletroativas 

distintas ao EG, porém como este eletrodo é fabricado em escala industrial o esperado que 

apresentem áreas eletroativas muito semelhantes. 

A fim de garantir a limpeza eletroquímica do eletrodo foram feitos 5 ciclos de 

potencial em H2SO4 0,5M para o EG (Figura 20A) e para o EIG (Figura 20B). Isto garante 

uniformidade das superfícies dos eletrodos, minimizando a ação de possíveis interferentes nas 

leituras.  

É importante salientar que o eletrodo de trabalho imerso na solução de eletrólito 

suporte estará carregado (positivamente ou negativamente). Isto altera a camada de solução 

vizinha à sua superfície criando uma contra camada elétrica de sinal oposto, mas com carga e 

densidade iguais a do eletrodo de trabalho, mantendo assim neutralidade elétrica do sistema. 

Estas duas camadas de cargas opostas formam a dupla camada elétrica. O carregamento elétrico 

desta dupla camada gera uma corrente denominada corrente capacitiva, já a interação do 

eletrodo de trabalho com o analito gera uma corrente denominada faradáica. Sendo assim, a 

corrente total medida é soma da corrente capacitiva com a faradáica. Atualmente a contribuição 

da corrente capacitiva nas análises voltamétricas é minimizada pelo uso de equipamentos como 

o potenciostato (DE SOUZA, MACHADO E AVACA, 2003).   
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Figura 20: VCs obtido em solução H2SO4 0,50 M, v = 50 mV.s-1 para: A) EG e B) EIG. Onde (---) 1º ciclo de 

potencial.  
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É possível observar na Figura 20A que logo após o 1º ciclo de potencial a corrente 

decai e estabiliza, não sendo observado nenhum processo faradáico na região de potencial até 

1,1 V. Por outro lado, para o EIG (Figura 20B) nota-se um processo faradáico no 1º ciclo de 

potencial, o qual é observado em aproximadamente +0,70V. Contudo, já no segundo ciclo este 

processo desaparece e a corrente capacitiva fica constante. 

Portanto, a corrente medida nos voltamogramas da Figura 20 (A e B) são resultados 

da interação somente do eletrodo de trabalho com eletrólito suporte, sendo esta corrente 

formada em sua maioria por corrente capacitiva. É importante que esta contribuição da corrente 

capacitiva seja pequena, garantindo que a corrente total medida seja predominantemente da 

interação do analito com eletrodo de trabalho, produzindo resultados mais fiéis da 

B 
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eletropolimerização de monômeros. Por isso é necessário que os eletrodos sejam testados no 

eletrólito suporte para dar confiabilidade ao perfil eletroativo encontrado para o monômero. 

 

5.2 – Comportamento eletroquímico e eletropolimerização do 2-HCA 

 

 A utilização de filmes poliméricos na superfície dos eletrodos tem como 

justificativa, em termos analíticos, buscar a melhoria da sensibilidade e seletividade da 

plataforma de biorreconhecimento. A formação de monocamadas da espécie ativa do 

monômero sob a superfície do eletrodo, pode ampliar a resposta eletroquímica. Desta forma, a 

utilização de filmes poliméricos tem-se mostrado bastante promissora na aplicação e 

desenvolvimento de biossensores (VIEIRA ET AL., 2006; BRITO-MADURRO ET AL., 2007; 

FERREIRA ET AL., 2008; FRANCO ET AL., 2008; SILVA ET AL., 2009; FERREIRA ET AL., 2011; IOST 

ET AL., 2011; RODRIGUES ET AL., 2014; FERREIRA ET AL., 2015; RODRIGUES ET AL., 2015; ALVES 

ET AL., 2017) 

 Com intuito de determinar a faixa ideal de polimerização do 2-HCA, fez-se a 

varredura de potencial entre -0,2 e +1,2V, conforme mostrado na Figura 21A para o EG e Figura 

21B para o EIG.    

Observa-se que as correntes de pico anódicas e catódicas aumentaram durante os 

ciclos consecutivos, indicando polimerização progressiva, e consequentemente levando a 

formação de filme. A Figura 21A mostra a presença de picos de oxidação/redução bem 

definidos em +0,550 e +0,459V com variação de potencial (ΔE = 0,091V) e relação Ipa/Ipc 

=1,20, o que o torna um sistema considerado reversível, diante as condições proposta por Nerst 

para sistemas reversíveis (KLINGLER E KOCHI, 1981; AIKENS, 1983).  

Na Figura 21A a linha pontilhada representa o primeiro ciclo de potencial do 2-

HCA, onde nota-se em 1,00 V a oxidação irreversível do monômero, que leva a formação do 

cátion-radical. Esta Figura mostra o processo de modificação do EG com 100 ciclos de 

potencial, onde nota-se a formação de dois processos redox, sendo um deles muito bem definido 

em +0,55/+0,46 V, e à medida que o número de ciclos aumenta, nota-se uma diminuição nos 

valores da corrente de pico anódica relacionados ao monômero. O que leva ao entendimento 

que monômero próximo à superfície, está sendo consumindo pela deposição do filme 

polimérica formado sobre o EG. A Figura 21A permite concluir também que a região eletroativa 

do 2-HCA está compreendida entre +0,20 e +0,80 V e que a faixa de polimerização do filme 

polimérico pode ser definida de +0,20 a +1,20 V.  
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Figura 21: VCs consecutivos do ácido 2-hidroxicinâmico 2,50 mM preparado em solução H2SO4 0,50 M em: A) 

EG, 100 ciclos de potencial, v = 50 mV.s-1 e B) EIG, 15 ciclos de potencial, v = 100 mV.s-1. As setas 

indicam o sentido da corrente. (---) 1º ciclo de potencial. 
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Para o EIG foram realizados 15 ciclos de potencial, conforme mostrado na Figura 

21B. Tal fato baseou-se na menor área geométrica deste eletrodo, assim como pela não alteração 

significativa nos valores de corrente após essa quantidade de ciclos. É possível observar que o 

2-HCA apresenta um processo de oxidação em aproximadamente +0,71 V, com formação do 

cátion radical e apresenta eletroatividade entre +0,10 e +0,50 V com picos de oxidação e 

redução bem definidos. Como o grafeno é um melhor condutor que o grafite, ao se comparar a 

eletropolimerização do 2-HCA em EG e EIG nota-se que a oxidação do monômero, e a região 

eletroativa do filme polimérico, ocorrem em regiões de menores valores de potencial, com a 

faixa de polimerização que pode ser definida entre 0,00 e +1,00 V.  
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5.3 - Avaliação dos eletrodos modificados com poli(2-HCA) 

 

 Logo após eletropolimerização, os eletrodos foram analisados em solução contendo 

somente o eletrólito suporte, a fim de se remover possíveis monômeros residuais da superfície 

do eletrodo, bem como confirmar a modificação dos mesmos pela adsorção do filme 

polimérico. A Figura 22 apresenta os resultados desta análise.  

 
Figura 22: VCs obtidos para os eletrodos modificados com poli(2-HCA) em solução contendo somente o eletrólito 

suporte, H2SO4 0,50 M, onde: A) EG/2-HCA e B) EIG/2-HCA. Sendo: (----) 1º ciclo de potencial, e 

() eletrodo não modificado. 
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Na Figura 22A, há um comparativo onde se observa modificação da superfície do 

eletrodo de grafite, comprovada pela formação de picos redox obtidos pós-eletropolimerização. 
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Estes processos estão na mesma região de potencial daqueles observados na Figura 21, levando-

se a conclusão que o material foi adsorvido sobre a superfície do EG. É possível observar ainda 

no primeiro ciclo de potencial um pico de oxidação em aproximadamente 1,00 V, valor bem 

próximo ao pico de oxidação do monômero (ver Figura 21A), confirmando-se assim a presença 

de possíveis moléculas do monômero, as quais podem ter ficado aprisionadas na malha 

polimérica sem ter sido oxidadas. Sendo assim, o processo de varredura na solução do eletrólito 

remove estas espécies, e evita que se formem interações fracas entre a biomolécula e o filme 

polimérico. Após segundo ciclo de potencial as correntes tornam-se aproximadamente 

constantes, e este pico relacionado ao monômero residual praticamente desaparece.  

A Figura 22B compara os EIG antes e após a eletropolimerização. Da mesma forma 

que observado para o EG/2-HCA também foi observado um processo faradáico em 

aproximadamente +0,70 V o qual está relacionado a oxidação de moléculas do monômero não 

oxidadas durante a eletropolimerização. Nota-se também que houve modificação na superfície 

do eletrodo quando se compara o não modificado e modificado. Além disso, nota-se a presença 

de dois pares redox como aqueles observados durante a formação do filme polimérico (ver 

Figura 21B).  

Análises também foram conduzidas para os eletrodos modificados em solução de 

ferro/ferricianeto de potássio, as quais estão apresentadas na Figura 23, e visam verificar a 

influência do material depositado sobre o processo eletroquímico da sonda redox.  

É possível observar na Figura 23A uma mudança no ΔEp quando se compara os 

VCs na sonda redox para o EG antes e após a eletropolimerização, o que permite dizer que o 

filme polimérico está adsorvido na superfície do eletrodo de trabalho e altera a resposta 

voltamétrica deste. Além disto, observa-se um deslocamento nos potenciais de oxirredução para 

valores mais positivos, bem com uma queda acentuada na corrente faradáica do EQM frente a 

sonda redox. Isto pode sugerir um caráter aniônico do filme formado, ou então, uma 

característica passivante do material, o qual pode causar uma repulsão eletrostática ou então 

dificultar a chegada da sonda redox na superfície do eletrodo, levando a uma diminuição da 

taxa de oxirredução das espécies redox que atingirão a superfície do eletrodo, e a uma 

consequente queda na corrente faradáica. A menor resposta nas correntes faradáica para a 

oxirredução da sonda redox está associada ao bloqueio da superfície parcial da superfície do 

eletrodo de trabalho pela adsorção do polímero. Contudo, nota-se que nesta região há a 

contribuição da resposta do filme polimérico com a do par ferro/ferricianeto de potássio.  
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Figura 23: VCs obtidos para os eletrodos modificados com poli(2-HCA) em solução ferro/ferricianeto de potássio 

5,0 mM contendo KCl 0,10 M. Onde: A) EG/2-HCA e B) EIG/2-HCA. Sendo: (----) Eletrodo não 

modificado 

-0.3 0.0 0.3 0.6 0.9
-2.40

-1.20

0.00

1.20

2.40

 

 

j 
/ 
m

A
.c

m
-2

Potencial / V vs Ag/AgCl
 

-0.3 0.0 0.3 0.6 0.9
-1.60

-0.80

0.00

0.80

1.60

j 
/ 

m
A

.c
m

-2

Potencial / V vs. Ag/AgCl

B

 

Na Figura 23B observa-se que o comportamento do EIG/2-HCA é semelhante ao 

do EG/2-HCA, ou seja, em ambos os casos a resposta eletroquímica do par redox 

ferro/ferricianeto de potássio é afetada pela presença do filme polimérico derivado do 2-HCA. 

A menor resposta nas correntes faradáica para a oxirredução da sonda redox está associada ao 

bloqueio da superfície parcial da superfície do eletrodo de trabalho pela adsorção do polímero. 

Contudo, nota-se uma queda maior na corrente faradáica sem nenhum deslocamento de 

potencial.   

Desta forma, considerando-se os resultados obtidos nas Figuras 21, 22 e 23, 

podemos afirmar que foi possível realizar a eletropolimerização do 2-HCA sobre os EG e EIG, 
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onde o filme polimérico é adsorvido sobre a superfície destes materiais, e apresenta atividade 

eletroquímica, a qual, provavelmente, está relacionada aos grupos funcionais da estrutura 

polimérica. Neste sentido, visando obter a melhor resposta da plataforma para aplicação no 

desenvolvimento do imunossensor impedimétrico, os principais parâmetros para a formação do 

polímero foram otimizados, sendo eles, a velocidade de varredura e o número de ciclos de 

potencial.  

 

5.4 – Análises de Microscopia Eletrônica e Varredura - MEV 

 

 A microscopia eletrônica de varredura possibilita a visualização e caracterização 

microestrutural de diferentes materiais a partir da emissão e interação de feixes de elétrons 

sobre a amostra, permitindo análise da morfológica e organização ultraestrutural. Foi escolhida 

a ampliação de 500 vezes para análise dos EG/2-HCA e EIG/2-HCA, devido essa ampliação 

ter apresentado maior nitidez e capacidade de identificação do material adsorvido.  

A Figura 24 apresenta as microscopias eletrônicas de varredura para os EG/2-HCA 

e EIG/2-HCA modificados com diferentes ciclos de potencial, visando confirmar diferenças 

nas superfícies destes eletrodos.  

 

Figura 24: Imagens de MEV para: A) EG/2-HCA, modificado com 100 ciclos e B) EIG/2-HCA, modificado com 

15 ciclos. Ampliação: 500x. 

 

 
 

Quando se compara as imagens da Figura 24A e B nota-se que as superfícies dos 

eletrodos impressos são bem mais uniformes do que aquelas observadas para o EG 

convencional, o qual apresenta orifícios profundos que podem ser resultantes do processo de 

corte e polimento deste eletrodo.  Nota-se na Figura 24A pequenas aglomerações de cor 

esbranquiçada, o que muito provavelmente pode estar relacionado a presença do filme 
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polimérico formado e adsorvido. Por outro lado, para os EIG/2-HCA mostrados na Figura 24B, 

é possível observar também a presença de pequena quantidade de glóbulos na superfície dos 

eletrodos. Isto sugere a eletrodeposição e adsorção do poli(4-HCA) sobre a superfície destes 

materiais. 

 

5.5 – Estudos de EIE para os EG/2-HCA e EIG/2-HCA 

 

Foi realizada medidas de impedância, utilizando sonda redox de ferro/ferricianeto 

de potássio, para os eletrodos modificados com intuito de se confirmar as alterações na 

superfície do eletrodo, bem como conhecer as propriedades elétricas do material adsorvido, 

antes de prosseguir à etapa de imobilização das biomoléculas. Para análise dos resultados 

experimentais, utilizou-se o circuito de Randles descrito como Rs(Qdl[RtcW]), mostrado na 

Figura 13, para simulação dos EIG/2-HCA, e para o EG/2-HCA foi utilizado o seguinte circuito 

Rs(RpQp)(Qdl[RtcW]). A necessidade de um componente adicional no circuito para simulação 

dos EG/2-HCA, pode estar relacionado à morfologia do mesmo, bem como a diferença nos 

processos interfaciais. Estes circuitos foram capazes de simular os  dados experimentais de 

forma precisa, e vem se mostrando bem adequado para vários estudos com biossensores 

impedimétricos, além de se adequar perfeitamente ao sistema eletrodo/solução proposto no 

experimento, e que corrobora com o trabalho já desenvolvido por Carvalho, 2006 (CARVALHO, 

ANDRADE E BUENO, 2006). 

O parâmetro de resistência a transferência de carga (Rtc) foi escolhido para 

mensurar as alterações na interface solução/eletrodo, promovido pela ligação Ag-Ac, devido a 

sua maior sensibilidade às modificações químicas de superfície frente aos demais parâmetros 

(HENRY ET AL., 2011). O resultado obtido da simulação matemática poderá ser comparado à 

impedância do sistema após a imobilização das biomoléculas, sendo que o aumento destes 

valores poderá evidenciar mudanças na superfície destes eletrodos, bem como mensurando de 

modo indireto a interação Ag-Ac. 

 A Figura 25 mostra o diagrama de Nyquist dos espectros de impedância 

eletroquímica para os EG/2-HCA e EIG/2-HCA. Na Figura 25A não se observa a diferenciação 

entre as constantes de tempo, e um semicírculo pouco definido em regiões de baixas 

frequências. Contudo, somente pela simulação dos resultados experimentais é que foi possível 

as análises dos dados. Para este sistema foi necessário acrescimento de um componente no 

circuito de Randles constituído por (RpQp), o qual associa-se ao filme polimérico. Os EG 
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apresentam superfície muito porosa, além disto a área superficial do mesmo é bem maior do 

que aquela utilizada para os EIG. Após análise dos dados obteve-se 13,2 k de Rtc.   

O EIE para o EIG/2-HCA é mostrado na Figura 25B, onde é possível notar o 

aparecimento de um semicírculo mais definido, quando comparado ao EG/2-HCA. Esta região 

representa os processos faradáicos de troca de elétrons na interface eletrodo/solução. Não foi 

observado um comportamento difusional referente ao transporte de massa, e diante disso, o 

processo de transferência eletrônica para o eletrodo modificado apresenta-se bem resistivo. O 

valor de Rtc encontrado foi de 4,2 kΩ. Para ambos os casos, a modificação do eletrodo de 

trabalho é confirmada pela alteração nas propriedades elétricas do mesmo.  

 

Figura 25: Diagramas de Nyquist dos espectros de impedância eletroquímica para: A) EG/2-HCA e B) EIG/2-

HCA, obtidos em solução de K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6 5,00 mM contendo KCl 0,10 M. Eapp = OCP; 

Amplitude 10 mV; Intervalo de Frequência: 105 a 10-3 Hz. As linhas sólidas representam o ajuste dos 

dados experimentais ao circuito equivalente de Randles.  
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 Considerando os resultados obtidos para eletrogeração e caracterização dos filmes 

poliméricos podemos afirmar que o poli(2-HCA) adsorve à superfície dos EG e EIG. Os filmes 

poliméricos produzidos apresentaram atividade redox muito bem definidas, e as propriedades 

elétricas do material interferem diretamente no processo de transferência eletrônica do par 

ferro/ferricianeto de potássio, uma vez que, aumentam significativamente a Rtc destes eletrodos. 

Sendo assim, nas condições de eletropolimerização do 2-HCA investigadas, podemos 

apresentar os dados obtidos que estão sumarizadas na Tabela 6.  

 

Tabela 6: Parâmetros otimizados para eletrogeração do poli(2-HCA) sobre EG e EIG. 
 

 Faixa polimerização / V Veloc. Varredura / mV.s-1 N° ciclos Rtc / kΩ 

EG +0,20 a +1,20 50 100 13,2 

EIG 0,00 a +1,00 100 15 4,20 

 

Considerando que a proposta de trabalho é baseada no desenvolvimento de um 

imunossensor para diagnóstico de LV com detecção baseada na EIE, é esperado que o eletrodo 

modificado apresente características que se adequem a um circuito elétrico simples, com 

elementos determinados por simulação matemática. Além disto, é de fundamental importância 

a possibilidade de miniaturização do sistema para aplicação em analises in loco, minimizando-

se assim, os custos de analise, e a utilização de mão de obra não especializada.  Sendo assim, 

para estudo de imobilização da biomolécula, otimização do biossensor e utilização ao 

diagnóstico de amostras de soros caninos positivas e negativas para Leishmaniose visceral, 

todas estas etapas foram desenvolvidas somente sobre os EIG, uma vez que, foi demostrado 

que tanto para o EG quanto para o EIG a modificação com poli(2-HCA) foi realizada com 

sucesso.  

 

5.6 – Construção do imunossensor impedimétrico 

 

 Após a definição dos parâmetros eletroquímicos para eletropolimerização do ácido 

2-hidroxinâmico, foram estudadas as respostas do transdutor à variação das condições de 

imobilização do material biológico de L.infantum (antígeno), bem como do imunossensor para 

os soros caninos contendo anticorpos positivos e negativos para Leishmaniose visceral canina.  
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5.6.1 - Imobilização de antígenos L. infantum em diferentes concentrações 

 

 A Figura 26 mostra os diagramas de Nyquist dos EIE, os quais foram obtidos 

variando-se a concentração do antígeno imobilizado em 15, 30, 50, 70 e 100 µg.mL-1.  É 

possível observar um aumento na resistência à transferência de carga, quando se aumenta a 

concentração das soluções antigênicas. Este aumento no valor de Rtc já era esperado, pois um 

maior número de biomoléculas do antígeno imobilizados na superfície do eletrodo propicia um 

acréscimo na camada de bioreconhecimento, a qual interfere diretamente no processo de 

transferência eletrônica do par fero/ferricianeto de potássio, que foi utilizado como sonda redox. 

Sendo assim, é esperado que, quanto maior a quantidade de antígeno imobilizado maior será o 

valor de Rtc para o sistema.   

 

Figura 26: Diagramas de Nyquist dos espectros de impedância eletroquímica obtidos em solução de 

K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6 5,00 mM contendo KCl 0,10 M em diferentes concentrações do antígeno 

bruto de L. infantum. Sendo: (∆) 15; () 30; () 50; () 70 e () 100 µg.mL-1. Eapp = OCP; 

Amplitude 10 mV; Intervalo de Frequência: 1065 a 10-3 Hz. As linhas sólidas representam o ajuste 

dos dados experimentais ao circuito equivalente de Randles. 
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Pela simulação dos resultados experimentais, os valores de Rtc obtidos estão 

mostrados na Tabela 7. Observa-se que os valores de 2 são satisfatórios, assim como os erros 

relativos a simulação do parâmetro.  Nota-se ainda, um aumento de aproximadamente 45% no 

valor de Rtc quando se compara a menor com a maior concentração de antígeno imobilizado. 

Assim como, pode-se notar um acréscimo de 26% da concentração intermediária de 50 para a 

de 100 µg.mL-1, e de 14% da concentração de 15 para 50 µg.mL-1. 
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Tabela 7: Valores de Rtc em função da concentração do antígeno L. infantum imobilizado sobre os EIG/2-HCA. 
 

Conc. / µg.mL-1 Rtc / Ω Erro Relat. / Rtc 2 

15 5.849 5,12 % 0,010 

30 5.944 6,43% 0,014 

50 6.688 6,50% 0,080 

70 6.984 5,65% 0,013 

100 8.425 5,79% 0,013 

 

A Figura 27 mostra a relação gráfica entre a concentração da solução antigênica 

imobilizada e os valores de Rtc obtidos. Nota-se uma relação linear entre as concentrações de 

30 a 100 µg.mL-1 do antígeno imobilizado. Tais resultados corroboram com aqueles obtidos por 

Souto e colaboradores (SOUTO ET AL., 2015), quando este imobilizou diferentes concentrações 

de solução antigênica de L. infantum em eletrodos de ouro modificados com SAM.  

Diante destes resultados, observa-se que o aumento da concentração de antígeno 

sobre a superfície do transdutor implica numa maior quantidade imobilizada do componente 

biológico, o qual reflete diretamente no crescimento nos valores de Rtc. 

 

Figura 27: Relação do valor de Rtc em função da concentração da solução antigênica imobilizada. 
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Em se tratando de um sistema com uso de amostras reais e complexas, com 

interações que podem ser específicas, mais que também podem conter interações não 

especificas presentes na superfície dos eletrodos e entre as biomoléculas, os valores 

experimentais encontrados dão confiabilidade ao circuito elétrico proposto.  
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A concentração de 50 µg.mL-1 foi escolhida para desenvolvimento do 

imunossensor, pois ao se elevar a concentração de antígenos de 50 para 100 µg.mL-1 o valor de 

Rct aumentou em 26%, fato este que não justifica dobrar a concentração do antígeno 

imobilizado. Além disso, a concentração de 50 µg.mL-1 é intermediária, com gasto de material 

biológico moderado, e boa resposta na EIE.  

 

5.6.2 – Avaliação da resposta do imunossensor para os soros caninos contendo anticorpos L. 

infantum em diferentes proporções 

 

 Após avaliação a concentração de antígeno a ser imobilizado, foram testadas 

diferentes proporções de diluição do soro canino em tampão HBS-EP, de um pool de 10 cães 

positivos para LVC, contendo anticorpos positivos para a L. infantum. A Figura 28 apresenta 

os resultados destas análises. 

É possível observar na Figura 28 que os valores de Rtc sofrem um decréscimo à 

medida que se aumenta a diluição dos soros. Tal fato pode ser explicado pela menor quantidade 

de anticorpos presentes na solução amostra que podem interagir com o antígeno imobilizado, 

levando-se assim a uma menor extensão da imunorreação entre o Ag-Ac, o que 

consequentemente leva a menores valores de Rtc.  

Os valores de Rtc obtidos pela simulação dos resultados experimentais para este 

estudo estão apresentados na Tabela 8. Pelos dados obtidos podemos notar um baixo erro 

relativo na simulação dos dados, bem como valores de 2 na ordem de 10-2, o que mostram uma 

boa relação entre os dados experimentais e teóricos.   

Outro fato importante a ser considerado é que em todas as diluições investigadas, o 

valor de Rtc foi maior do que aquele obtido para o biossensor contendo somente o antígeno 

imobilizado em concentração de 50 µg.mL-1 (Rtc = 6.688 Ω). Isto evidencia a transdução da 

ocorrência da detecção da imunorreação sobre o dispositivo proposto. Para a maior diluição, 

em comparação ao eletrodo contendo somente antígeno, foi observado um aumento no valor de 

Rtc de 90%, e para a menor diluição um aumento de aproximadamente 329%. 

Ressalta-se que o teste para Leishmaniose visceral por RIFI, o qual é considerado 

“teste ouro” para detecção de LV em humanos, e anteriormente preconizado pelo MS como 

confirmatório ao ELISA, tem como diluição padrão a de 1:40.   
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Figura 28: A) Diagramas de Nyquist dos espectros de impedância eletroquímica obtidos em solução de 

K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6 5,00 mM contendo KCl 0,10 M em diferentes proporções do soro canino 

positivo para Leishmaniose visceral. Sendo: () 1:80; () 1:160; () 1:320; () 1:640 e (∆) 1:1280. 

Eapp = OCP; Ag = 50 µg.mL-1. Amplitude 10 mV; Intervalo de Frequência: 105 a 10-3 Hz. As linhas 

sólidas representam o ajuste dos dados experimentais ao circuito equivalente de Randles. B) Relação 

gráfica dos valores de Rtc em função da diluição do soro canino.   
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Tabela 8: Valores de Rtc obtidos em função da diluição dos soros caninos em contato com o imunossensor. 
 

Diluição: Soro (μL):Tampão (μL) Rtc / Ω Erro relat./Rtc 2 

1:80 28.722 4,20% 0,018 

1:160 23.773 3,89% 0,016 

1:320 18.030 2,95% 0,008 

1:640 15.130 3,01% 0,011 

1:1280 12.731 5,21% 0,036 
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O imunossensor proposto apresentou excelentes resultados a diluições de 1:80, ou 

seja, duas vezes mais diluído que o RIFI, assim como em diluições de até 1:1280 (cerca de 32x 

mais diluído). Segundo Pereira e colaboradores, o teste em diluições maiores que 1:160 

diminuem a possibilidade de reações cruzadas e  resultados falsos positivos  (PEREIRA ET AL., 

2008). Sendo assim, a diluição de 1:320 foi escolhida para as análises subsequentes. 

Após análise e otimização da concentração de Ag imobilizado, bem como a de 

diluição do soro das amostras contendo os anticorpos, otimizou-se o tempo de imobilização dos 

antígenos e o tempo de imunorreação com o objetivo de melhorar ainda mais a resposta do 

biossensor proposto.  

 

5.6.3 – Otimização do tempo de imobilização dos antígenos L. infantum  

 

 Foi avaliada a influência do tempo de imobilização dos antígenos L. infantum sobre 

os EIG/2-HCA nos tempos de 20, 40 e 60 minutos de adsorção, no qual a solução do antígeno 

50 μg.mL-1 foi deixada em contato com o transdutor (EG/2-HCA).   

A Figura 29 mostra os resultados obtidos desta análise, sendo que a Tabela 9 resume 

os dados obtidos pela simulação.  

 

Figura 29: Diagramas de Nyquist dos espectros de impedância eletroquímica obtidos em solução de 

K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6 5,00 mM contendo KCl 0,10 M em diferentes tempos de imobilização do 

antígeno em concentração de 50 μg.mL-1. Sendo: () 20; () 40 e (∆) 60 minutos. Eapp = OCP. 

Amplitude 10 mV; Intervalo de Frequência: 105 a 10-3 Hz. As linhas sólidas representam o ajuste dos 

dados experimentais ao circuito equivalente de Randles. 
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É possível verificar que a variação do tempo de imobilização não traz uma grande 

discrepância nos valores de Rtc calculados. Quando se compara o valor de Rtc em 20 e 40 
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minutos, há um aumento de aproximadamente 20% no valor de Rtc, que pode ser atribuído à 

formação de ligações mais estáveis entre antígeno e o filme polimérico sob o EIG.  

 

Tabela 9: Relação dos valores de Rtc em função do tempo de imobilização do antígeno L. infantum sobre a 

superfície dos EIG/2-HCA. 

 

Tempo de Imob. Ag / min Rtc / Ω Erro relat. / Rct 2 

20 6.668 6,50% 0,014 

40 8.019 4,74% 0,011 

60 8.060 6,94% 0,078 

 

Quando o tempo de imobilização dos antígenos foi aumentado para 60 minutos, 

houve um acréscimo muito pequeno (0,51%) no valor de Rtc calculado comparado ao tempo de 

40 minutos, o que leva a dedução de que há uma estabilização dos valores para Rtc a partir de 

40 minutos de imobilização, e que provavelmente todo o antígeno disponível se encontra 

adsorvido na superfície do EIG/2-HCA.  

Considerando que em 20 minutos de imobilização, a solução antigênica apresenta 

um valor bastante significativo para Rtc, que aumento deste tempo não traria grandes benefícios 

ao método proposto e levando-se em conta também a rapidez nas análises, o tempo de 20 

minutos foi considerado satisfatório para imobilização dos antígenos. Este foi tempo escolhido 

para estudo da interferência do tempo de imunorreação Ag-Ac nos valores de Rtc. 

 

5.6.4 – Otimização do tempo de imunorreação Ag-Ac sobre o imunossensor 

 

A influência do tempo de imunorreação entre Ag e Ac foi avaliada colocando-se as 

amostras de soro canino em contato com o biossensor durante 20, 40 e 60 minutos. Este tempo 

de reação imunológica foi avaliado com o intuito de se obter a máxima resposta do dispositivo 

frente ao diagnostico para Leishmaniose visceral.  

Os resultados da análise por EIE estão dispostos na Figura 30, e os valores 

numéricos de Rtc, obtidos pela simulação, são apresentados na Tabela 10.  
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Figura 30: Diagramas de Nyquist dos espectros de impedância eletroquímica obtidos em solução de 

K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6 5,00 mM contendo KCl 0,10 M em diferentes tempos de imunorreação entre 

o Ag-Ac. Sendo a concentração ao antígeno de 50 μg.mL-1 imobilizado por 20 min. Onde o anticorpo 

em diluição de 1:320 foi colocado em contato com o imunossensor por: () 20; () 40 e () 60 

minutos. Eapp = OCP. Amplitude 10 mV; Intervalo de Frequência: 105 a 10-3 Hz. As linhas sólidas 

representam o ajuste dos dados experimentais ao circuito equivalente de Randles. 
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Tabela 10: Relação dos valores de Rtc em função do tempo de imunorreação entre o antígeno L. infantum e as 

amostras de soro canino sobre o imunossensor. 
 

Tempo de Imunor. Ag-Ac/ min Rtc / Ω Erro relat./Rct 2 

20 18.030 2,95% 0,008 

40 19.303 3,82% 0,014 

60 19.661 3,16% 0,013 

 

Os valores encontrados para Rtc após variação do tempo de imobilização de 

anticorpos se assemelham a interpretação dada a variação do tempo de imobilização de 

antígenos. Entre o menor e maior tempo de imunorreação o aumento do valor de Rtc foi de 

aproximadamente 9%. E do tempo de 20 para 40 minutos da ordem de 7%.  Estes resultados 

demostram que em 20 min, praticamente a reação imunológica está completa não levando a 

grandes variações após, por exemplo, o dobro deste período.  

Sendo assim, como em 20 minutos já se observa um valor expressivo para Rtc, e 

considerando a agilidade e praticidade na execução dos experimentos, optou-se por dar 

continuidade às análises utilizando o tempo de 20 minutos para análise do biossensor. 

Considera-se ainda que, quando menor o tempo, menor pode ser o efeito de interações não 

especificas ou reações indesejadas sobre a superfície do imunossensor.  
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Após otimização de todos estes parâmetros que envolvem a resposta do 

imunossensor, pode-se concluir que as condições ideais para imobilização do antígeno L. 

infantum, bem como a diluição e tempo da reação com os soros caninos contendo os anticorpos 

positivos, podem ser os apresentados na Tabela 11.  

 

Tabela 11: Parâmetros otimizados para a resposta do imunossensor para detecção de Leishmaniose visceral 

canina.  
 

Conc. Ag imob. / 

µg.mL-1 

Diluição Soro  

Ac:Tampão 

Temp. Imob. 

Ag / min 

Temp. Imunorreação 

Ag-Ac / min 

50 1:320 20 20  

 

5.6.5 – Avaliação da resposta do imunossensor frente a amostras de soros caninos 

diagnosticados como negativos para Leishmaniose visceral: teste de interferentes  

 

 Com a definição das melhores condições para o desenvolvimento e utilização do 

imunossensor, fez-se a análises para amostras de soros de cães sadios, a fim de se observar sua 

confiabilidade, e a possibilidade resultados falsos positivos ou indeterminados. A Figura 31 

mostra os EIE para os ensaios realizados. 

 

Figura 31: Diagramas de Nyquist dos espectros de impedância eletroquímica obtidos em solução de 

K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6 5,00 mM contendo KCl 0,10 M para: () EIG/2-HCA/Ag; (∆) EIG/2-

HCA/Ag-Ac- e () EIG/2-HCA/Ag-Ac+. Sendo a concentração do antígeno de 50 μg.mL-1 

imobilizado por 20 min, e as amostras de soros de cães em diluição de 1:320 colocados em contato 

com o imunossensor por 20 min. Eapp = OCP. Amplitude 10 mV; Intervalo de Frequência: 105 a 10-3 

Hz. As linhas sólidas representam o ajuste dos dados experimentais ao circuito equivalente de 

Randles. 
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A amostra de cães sadios foi composta de um pool de 10 animais saudáveis da região 

de Ouro Preto-MG, onde foi utilizada o mesmo fator de diluição de 1:320 (anticorpo/tampão). 

As análises foram realizadas em paralelo às amostras de soros positivas nas melhores condições 

de resposta do imunossensor.  

Os resultados da Figura 31 demonstraram que os anticorpos de cães sadios, 

negativos para L. infantum, interagiram fracamente com os antígenos imobilizados na superfície 

do EIG/2-HCA. O valor de Rtc para a interação Ag-Ac- (9.913 Ω) é 48% maior que o valor 

encontrado quando imobilizado apenas o antígeno (6.688 Ω). Tal fato pode ser explicado por 

interações entre o material contido na amostra do soro negativo e plataforma funcionalizada, 

ou então por interações inespecíficas com o Ag, uma vez que, o antígeno imobilizado é bruto e 

não purificado, o que, em ambos os casos, contribuem para o aumento no valor de Rtc.  

Contudo, o aspecto mais relevante observado na Figura 31 é a grande capacidade 

de diferenciação ao se comparar resultados da interação Ag-Ac+ (Rtc= 18.030 Ω) com a resposta 

do biossensor contendo somente o antígeno (Rtc= 6.688 Ω), apresentando-se assim um aumento 

de aproximadamente 170%. Quando comparado aos valores obtidos pela interação Ag-Ac+ com 

Ag-Ac- é observado um aumento de 82%. Tal resposta é suficientemente grande para diferenciar 

amostras positivas e negativas para o diagnóstico de Leishmaniose visceral em cães.  A 

diminuição do efeito de respostas falso positivo, como foi o caso do aumento dos valores de Rtc 

na interação Ag-Ac-, poderia ser minimizada pela utilização de antígenos purificados da L. 

infantum, os quais seriam bem mais específicos na imunorreação, e consequentemente na 

interação com anticorpos positivos da amostra.  

 

5.6.6 – Avaliação da resposta da imobilização do L. infantum e resposta do imunossensor em 

EIG não modificado 

 

 Para avaliar se a modificação da superfície do EIG com o poli(2-HCA), através da 

técnica de voltametria cíclica, traria vantagens ao desenvolvimento do imunossensor proposto, 

foi realizada a imobilização do antígeno diretamente sobre o EIG não modificado, utilizando 

todos os parâmetros já otimizados. Além disto, foi realizada a adição de amostras de soros 

positivos de cães, para verificar a resposta do imunossensor sobre os eletrodos não modificados. 

Os resultados desta analise estão dispostos na Figura 32.  
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Figura 32: Diagramas de Nyquist dos espectros de impedância eletroquímica obtidos em solução de 

K4Fe(CN)6/K3Fe(CN)6 5,00 mM contendo KCl 0,10 M para: (∆) EIG; () EIG/Ag e () EIG/Ag-

Ac+. Sendo a concentração do antígeno de 50 μg.mL-1 imobilizado por 20 min, e a amostra de soros 

de cães em diluição de 1:320 colocados em contato com o imunossensor por 20 min. Eapp = OCP. 

Amplitude 10 mV; Intervalo de Frequência: 105 a 10-3 Hz. As linhas sólidas representam o ajuste dos 

dados experimentais ao circuito equivalente de Randles. 
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 A Figura 32 mostra que há um aumento significativo após imobilização do Ag 

sobre a superfície do EIG sem modificação. Isto pode indicar adsorção da biomolécula sobre a 

superfície transdutora. Contudo, apenas a adsorção não é suficiente para bom desempenho do 

biossensor, sendo necessário que este possa ser capaz de distinguir alvos positivos e negativos, 

além de ter uma boa sensibilidade de diferenciação entre estes.  

Desta forma, apesar do aumento nos valores de Rtc após imobilização do antígeno, 

os resultados apresentados na Figura 32 evidenciam que não há alterações significativas na 

resposta do imunossensor desenvolvido sobre eletrodos não modificados, quando se compara 

os valores de Rtc para o EIG/Ag e EIG/Ag-Ac+, onde observou-se uma diferenciação no sinal 

de apenas 4,9%. O aumento nos valores de Rtc pode estar relacionado a adsorções indesejadas, 

que após reação de imunorreação com o alvo especifico não apresentam sensibilidade na análise 

realizada.  

Sendo assim, fica claro que a presença do poli(2-HCA) é de fundamental 

importância no desenvolvimento do dispositivo proposto, pois na presença do filme polimérico 

os valores de Rtc diferenciam sua resposta em aproximadamente 170% para a mesma análise 

realizada, garantindo-se assim melhor confiabilidade e sensibilidade ao imunossensor proposto. 

Isto pode ser atribuído à melhoria na etapa de imobilização da biomolécula para o 

eletrodo contendo o revestimento polimérico, frente ao eletrodo de grafeno não modificado, 
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que pode ser justificada por interações entre os grupos funcionais do polímero com aqueles do 

componente biológico de forma a manter aa biomolécula adsorvida na superfície do transdutor 

e com atividade biológica. Entendemos que a proposta do trabalho de desenvolver, caracterizar 

e utilizar plataformas eletroquímicas a base de eletrodos de grafite modificadas por meio da 

eletropolimerização do ácido 2-hidroxicinâmico, para imobilização de antígenos de Leishmania 

infantum visando a detecção de Leishaminose visceral em amostras de soros caninos foi 

realizada com sucesso de modo a contribui na área de desenvolvimento de biossensores e suas 

aplicações na área de diagnóstico.  
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6.  CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

Neste trabalho foi desenvolvido um imunossensor que apresenta boa sensibilidade 

para reconhecimento de anticorpos de Leishmania infantum em amostras de soros canino, haja 

visto que o ELISA faz testes com diluições de até 1:80, e o imunossensor proposto apresentou 

bons resultados em diluições de até 1:1280.  

A modificação do EIG por eletropolimerização do 2-HCA, com formação do filme 

polimérico, contribuiu significativamente para estabilidade da plataforma, permitindo variações 

nas condições do experimento e exibindo boa reprodutibilidade.  

A espectroscopia de impedância eletroquímica demonstrou uma correlação estável, 

direta e reprodutível entre os valores de Rtc obtidos, e as concentrações de Ag e diluições de Ac 

utilizadas no desenvolvimento do imunossensor.  

Os resultados obtidos demonstraram a potencialidade do sistema bioanalítico. 

Obviamente alguns passos terão de ser percorridos como uso de uso de outras técnicas de 

imobilização e testes com reações cruzadas de espectro mais ampliado, até que seja possível a 

utilização do sistema e posterior utilização in loco do imunossensor.  

Todavia, este imunossensor pode vir a ser uma excelente ferramenta de apoio aos 

métodos tradicionais de diagnóstico da LVC, além de mais uma alternativa de realização de 

método diagnóstico rápido e feito in loco sem a necessidade de equipamentos caros, fácil 

operação e ensaios realizados com amostras sem purificação ou pré-concentração.  
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