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Introdução 

A técnica de ressonância de plasma de 
superfície (SPR) baseia-se em propriedades ópticas 
e pode ser empregada para estudos de fenômenos 
de superfície, monitorando a medida da mudança do 
índice de refração devido, por exemplo, a interação 
antígeno-anticorpo

1
. Utilizando a técnica de ESPR 

(electrochemistry surface plasmon resonance) é 
possível a eletrodeposição de polímeros e seu 
acompanhamento, visando o desenvolvimento de 
biossensores. Este trabalho apresenta estudos de 
funcionalização de eletrodos de ouro com poli(4-
aminotiofenol) e a imobilização da sonda anti-
troponina cardíaca, objetivando a detecção da 
troponina T cardíaca, considerada padrão ouro para 
diagnóstico do infarto agudo do miocárdio.  

Resultados e Discussão 

O fenômeno de ESPR, quando estudado in-situ, 
fornece informações muito úteis para o 
desenvolvimento de eletrodos modificados com 
polímeros e biossensores

2
. A figura 1 apresenta a 

eletropolimerização, utilizando voltametria cíclica, 
após a imersão em solução etanólica de monômero 
4-aminotiofenol por 2 horas. O experimento foi 
realizado na cuveta do SPR, onde um eletrodo de 
Ag/AgCl sólido foi utilizado como referência, uma 
haste de prata como contra-eletrodo e a superfície 
do disco de ouro  como eletrodo de trabalho. 

 
Figura 1. Voltamograma cíclico da polimerização 
sobre o disco de ouro após imersão em solução 
etanólica de 4-aminotiofenol por 2hs. Eletrólito 
suporte: H2SO4 0,5 mol. L
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A eletropolimerização foi acompanhada pela 
mudança do ângulo de ressonância em 882 m° 
(Figura 2). Após a polimerização, o disco foi lavado  

com tampão fosfato salino (PBS). A imobilização do 
anticorpo anti-troponina T cardíaca (anti-cTnT) 
(2µg/mL) foi monitorada por 1 hora. Após a 
imobilização, o disco foi lavado com tampão fosfato 
salino (PBS) e uma mudança de 159 m° foi 
observada. 

O deslocamento angular em miligraus é usado 
como uma unidade de resposta para quantificar a 
ligação de macromoléculas à superfície do sensor, 
sendo convertido para massa pela seguinte relação: 
120 m°= 1ng/mm

2
. Como mostrado na Figura 2, a 

imobilização da anti-cTnT resultou na mudança de 
159 m°, resultando em 1,32 ng/mm

2 
. 

 

Figura 2. Sensograma da eletropolimerização e 
imobilização da anti-cTnT. (1) Estabilização do sinal 
com H2SO4 0,5 mol. L

-1
, (2) Eletropolimerização, (3) 

H2SO4 0,5 mol. L
-1

, (4) PBS, (5) Imobilização da anti-
TnT por 1h, (6) PBS. 

Conclusões 

Os resultados obtidos indicam que a superfície de 
ouro modificada com poli(4-aminotiofenol) foi 
eficiente para imobilização do anticorpo anti-cTnT. A 
plataforma desenvolvida poderá ser utilizada para a 
detecção de troponina T cardíaca. 
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