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Introdução 

A doença de Parkinson é caracterizada pela 

degeneração de neurônios responsáveis pela 

produção de dopamina, localizados na região do 

cérebro denominada substância nigra. Para se ter 

melhor compreensão dos mecanismos associados 

ao desenvolvimentos desta doença, bem como 

outros processos relacionados à liberação de 

dopamina, faz-se necessário o uso de 

microeletrodos sensíveis a baixíssimas 

concentrações dessa substância, e livres de 

interferência de substâncias comuns em sistemas 

fisiológicos, como o ácido ascórbico.
1
 Eletrodos 

modificados com nanotubos de carbono (NTCs) e 

azul da Prússia (AP) vêm mostrando excelentes 

resultados no campo de sensores. A modificação de 

microeletrodos, porém, ainda é pouco explorada, e 

existem apenas poucos relatos de modificação com 

o sistema NTC/AP. Neste trabalho, aplicamos uma 

rota descrita pelo grupo para a modificação de 

microeletrodos com o compósito NTC/AP.
2
 Os 

eletrodos foram caracterizados e submetidos a 

testes de determinação de dopamina em 

concentrações fisiológicas (nM), na ausência e 

presença de DOPAC e ácido ascórbico. Os 

eletrodos otimizados foram aplicados in vivo para 

determinação de dopamina no núcleo acummbens 

sob estimulação do VTA. 

Resultados e Discussão 

Os microeletrodos foram montados a partir da 
inserção de uma fibra de carbono em um tubo 
capilar de vidro, que foi posteriormente preenchido 
com grafite. Os NTCs utilizados foram obtidos pela 
rota descrita pelo grupo

3
, e a modificação foi feita 

por dip coating a partir de uma dispersão dos 
nanotubos.A eletrodeposição do AP foi feita 
segundo a metodologia descrita pelo grupo, através 
de voltametria cíclica em solução de 0,1 mol.L-1 de 
KCl e 1 mmol.L-1 de K4[Fe(CN)6]. 

Os eletrodos não modificados e modificados 
com NTCs e NTCs/AP foram caracterizados por 
espectroscopia Raman e MEV. Determinações 
cronoamperométricas de dopamina foram realizadas 
a 0,0V (vs Ag/AgCl),em uma faixa de 5 a 50 nmolL

-1
, 

referente à faixa de concentração cerebral normal 
de dopamina (20-40 nmol.L

-1
). A sensibilidade dos 

eletrodos modificados com NTCs e NTCs/AP se 
mostrou, respectivamente, 13 e 83 vezes mais 
sensível que o eletrodo não modificado, conforme 
curvas de determinação mostradas na figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Curvas de determinação de dopamina 
para eletrodos não modificados e modificados com 
NTC e NTC/AP. 
 

Testes de interferência com DOPAC e ácido 

ascórbico foram realizados em concentrações 

proporcionais à dopamina no sistema cerebral. 

Eletrodos modificados com NTCs e com NTC/AP 

foram aplicados em cirurgias em ratos Wistar para 

se verificar a real sensibilidade em sistemas 

fisiológicos. 

Conclusões 

Microeletrodos de fibra de carbono foram 

modificados com NTCs e com compósitos do tipo 

NTCs/AP. Ambas as modificações se mostraram 

eficientes no aumento da sensibilidade frente a 

determinação de dopamina, com grande 

potencialidade para aplicação in vivo. 
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